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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA WISUDA
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III KESEHATAN POLITEKNIK
KESEHATAN DEPKES PONTIANAK TAHUN 2008
Hari/tanggal : Sabtu, 30 Agustus 2008
Pukul
: 08.00 WIB
Tempat
: Gedung Auditorium Untan Pontianak
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
Muspida Provinsi Kalimantan Barat;
Kepala Badan PPSDM Kesehatan RI;
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan RI;
Walikota Pontianak;
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Kalimantan Barat;
Direktur Politeknik Kesehatan Depkes Pontianak;
Para Dosen dan Staf di lingkungan Politeknik Kesehatan Depkes Pontianak;
Para Wisudawan/Wisudawati dan keluarga serta hadirin para
undangan yang berbahagia.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya jualah
pada pagi hari yang cerah dan dalam suasana bahagia kita dapat
berkumpul dalam acara Prosesi Wisuda Program Pendidikan Diploma III
Kesehatan Politeknik Kesehatan Depkes Pontianak Tahun 2008.
Saya menyambut gembira dilaksanakannya acara wisuda pada
hari ini, yang merupakan acara puncak dan proses akhir dan suatu
siklus pendidikan yang mana menunjukkan bahwa Politeknik Kesehatan
Depkes Pontianak telah berhasil menyelenggarakan proses pendidikan
dan mencetak SDM di bidang kesehatan yang siap untuk di terjunkan
membangun daerah ini.
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Selanjutnya secara khusus saya sampaikan ucapan selamat
kepada para wisudawan/wisudawati. Semoga keberhasilan yang
Saudara raih ini menjadi pembuka jalan untuk meraih apa yang
Saudara cita-citakan.
Para Hadirin yang berbahagia.
Upacara wisuda yang merupakan refleksi keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan, hendaknya tidak dijadikan semata-mata
sebagai acara rutin yang sifatnya seremonial, tetapi lebih dari itu
harus disikapi secara arif dan bijak untuk melakukan koreksi terhadap
proses manajerial penyelenggaraan pendidikan, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian dan hasil yang
telah dicapai.
Kita sadari bersama bahwa kehidupan modern di era global ini
akan semakin kompleks. Masyarakat akan semakin terbuka, tingkat
kompetisi akan semakin tajam, tiada ruang dan waktu tanpa
kompetisi. Situasi seperti ini yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu
tingkat kesadaran untuk terus belajar, menambah dan memperluas
wawasan pengetahuan dan kemampuan serta selalu memperbaiki mutu
diri, harus melekat dalam diri kita semua.
Untuk menjawab tantangan tersebut di atas saya mengajak
kepada seluruh jajaran dunia pendidikan untuk terus meningkatkan
mutu, karena pada langkah ke depan, semua lulusan harus mampu
berkompetisi dengan tenaga kerja asing lainnya dengan merebut
kesempatan baik di dalam maupun di luar negeri.
Untuk itu lembaga pendidikan tinggi di daerah ini harus mampu
mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada standar kompetisi
nasional dan internasional. Wawasan dan komitmen dalam
mengupayakan mutu secara berkelanjutan perlu terus diperkuat.
Saya sangat menaruh harap kepada lembaga Pendidikan Tinggi
ini untuk terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan program
pendidikan yang telah ada, dengan melakukan inovasi tanpa henti,
terobosan-terobosan ilmiah dalam pembangunan Bangsa Indonesia
pada umumnya dan masyarakat wilayah Kalimantan Barat dalam
kerangka otonomi daerah pada khususnya, sesuai dengan Visi
Kalimantan Barat “Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat yang
beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera”.
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Hadirin yang berbahagia.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergeseran
pada sektor lapangan kerja, dan tuntutan baru di bidang penguasaan
kompetensi, harus dapat diantisipasi secara cermat dan akurat.
Peluang dan tantangan kerja di tingkat lokal, domestik dan
internasional harus diidentifikasi dan dijadikan rujukan dalam memilih
jenis dan program yang akan dilaksanakan. Jaringan kerja dengan
dunia industri, asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi internasional,
serta lembaga-lembaga lainnya harus diperluas dan diperkuat.
Hal tersebut menjadi sangat penting dalam mengembangkan
program yang ada yang berbasis pada kompetensi dan kebutuhan
pasar. Oleh karena itu profesionalisme menjadi syarat mutlak untuk
dapat mengembangkan program dan kegiatan yang berkualitas.
Perlu disadari pula, bahwa saat ini masyarakat dan dunia kerja
semakin menuntut kualitas. Untuk itu peningkatan kualitas perlu
dilakukan secara terus menerus, karena kualitaslah yang menentukan
citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
Kualitas pendidikan akan memberi dampak yang signifikan terhadap
kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa dalam percaturan
global. Oleh karena itu, untuk kepentingan masa depan bangsa,
marilah kita wujudkan komitmen yang kuat untuk memberikan
pendidikan yang terbaik pada masyarakat.
Lembaga pendidikan tinggi harus terus berusaha keras untuk
meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tantangan
kehidupan di masa depan. Mari kita tingkatkan upaya-upaya
pendidikan yang dapat mengangkat martabat dan memuliakan
kehidupan manusia di masa depan dan itu semua merupakan tanggung
jawab profesi dan tanggung jawab kelembagaan penyelenggaraan
pendidikan.
Para Hadirin yang berbahagia.
Dari apa yang telah saya utarakan tersebut, kiranya dapat
menjadi refleksi bagi seluruh civitas akademika Politeknik Kesehatan
Depkes Pontianak, untuk terus berusaha semaksimal mungkin dalam
upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya yang
berkaitan dengan profesionalisme di bidang kesehatan.
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Dan saya berharap kiranya Lembaga Pendidikan Tinggi ini untuk
dapat terus berupaya menjaga nama baik dan konsisten dalam
menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan proses
pendidikan dan pembelajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan
yang potensial dan berkualitas, melaksanakan penelitian-penelitian
bagi pengembangan ilmu dan kemanusiaan serta melaksanakan
pengabdian pada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial
perguruan tinggi terhadap masyarakat sekitarnya.
Saya yakin dengan didukung seluruh civitas akademika,
pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat, akan mampu
berdiri sejajar dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan di
dunia.
Selanjutnya melalui kesempatan yang baik ini pula, dan sebagai
rasa syukur kita atas anugerahNya, saya mengajak kepada kita semua
untuk terus berbuat sesuatu yang bermakna bagi kehidupan
masyarakat Kalimantan Barat khususnya dan kemajuan bangsa
Indonesia pada umumnya di masa depan.
Dan akhirnya sebagai penutup, atas nama Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada Politeknik Kesehatan Depkes Pontianak
atas usaha dan upayanya selama ini dalam mencetak Tenaga
kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Barat, dan kepada Wisudawan
dan Wisudawati sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga keberhasilan
yang telah Saudara-saudara raih ini menjadi pembuka jalan untuk
meraih kesuksesan dalam menapaki langkah-langkah nyata guna
pengabdian yang tulus di masyarakat.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing langkah
kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera
bagi kita semua.

