SAMBUTAN & LAPORAN
KETUA STIE RAHMANIYAH
PADA YUDISIUM XXI PRODI S-I MANAJEMEN &
YUDISIUM X PRODI S-I AKUNTANSI
SEKAYU, 27 DESEMBER 2016
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua
Yth. Kepala Bappeda Kab. Musi Banyuasin;
Yth. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin;
Yth. Bapak Ketua Yayasan Rahmany Sekayu;
Yth. Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu;
Yth. Bapak Ketua STIH Rahmaniyah beserta staff;
Yth. Bapak Ketua STAI Rahmaniyah beserta staff;
Yth. Direktur Politeknik Sekayu;
Yth. Direktur Pemkab Musi Banyuasin;
Yth. Kepala SMA Rahmaniyah Sekayu;
Yth. Sdr. Pembantu Ketua I, II & III STIE Rahmaniyah Sekayu.
Yth. Sdr. Ketua Program Studi S-I Manajemen & S-I Akuntansi
STIE Rahmaniyah Sekayu
Yth. Sdr-sdr Dosen Penguji dan Pembimbing.
Yth. Para peserta yudisium dan keluarga, hadirin serta seluruh
panitia yang saya muliakan.
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga STIE
Rahmaniyah Sekayu dapat melaksanakan Yudisium XXI Program
Studi S-I Manajemen dan Yudisium X Program Studi S-I Akuntansi
tahun akademik 2016-2017.
Pada kesempatan ini, STIE Rahmaniyah Sekayu meyudisium
141 mahasiswa terdiri dari 100 mahasiswa Program Studi S-I
Manajemen dan 41 orang dari Program Studi S-I Akuntansi.

Dengan pelaksanaan yudisium hari ini, maka telah tercatat 1.601
alumni Program Studi S1 Manajemen dan 314 alumni Program
Studi S1 Akuntansi.
Pada kesempatan ini, seluruh sivitas akademika STIE
Rahmaniyah Sekayu mengucapkan selamat kepada seluruh
mahasiswa/i yang diyudisium. Prestasi yang telah Saudara capai
merupakan capaian terbaik hasil perjuangan Saudara, syukuri dan
yakinkan diri untuk terus belajar dan berprestasi pada masa depan.
Kami sampaikan juga ucapan selamat kepada orang tua/wali,
istri/suami yang telah memberikan motivasi sehingga kepada
putra/putri, suami/istri sehingga berhasil menyelesaikan studinya.
Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa, negara, dan agama. Tak lupa pula kami sampaikan ucapan
terima kasih kepada seluruh dosen dan dosen pembimbing yang
dengan tekun dan penuh pengabdian membimbing mahasiswa/i
sehingga berhasil menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin yang kami hormati.
Para peserta Yudisium yang berbahagia.
Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Kopertis
Wilayah II, STIE Rahmaniyah Sekayu telah memberikan sumbangsi
dan peran positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia di Sumatera Selatan pada umumnya dan Musi Banyuasin
pada khususnya. Lulusan STIE Rahmaniyah Sekayu telah bekerja di
lembaga pemerintahan, perusahaan swasta dan berbagai
perusahaan lain. Hal tersebut tidak lepas dari ketekunan dan
keuletan para alumni untuk selalu belajar meningkatkan ilmu
pengetahuan. Harapan kami, lulusan yang diyudisium hari ini dapat
mengikuti jejak langkah para alumni yang telah berhasil bersaing di
pasar tenaga kerja, sejajar dengan lulusan dari PTN/PTS yang
berada di Kota Palembang.

Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin yang kami hormati.
Pimpinan dan staf STIE Rahmaniyah Sekayu terus berupaya
untuk meningkatkan mutu akademik dan layanan. Pada tanggal 26
November yang lalu telah dilakukan re-akreditasi Program Studi S1
Akuntansi dengan hasil desk dan asesment yang menggembirakan.
Saat ini tengah dilakukan persiapan re-akreditasi Program Studi S1
Manajemen. Pimpinan dan staf bertekad untuk terus berupaya
mewujudkan visi dengan optimalisasi misi yang telah ditetapkan.
Saat ini juga tengah dilakukan peninjauan dan pengkajian
kurikulum sebagai bentuk penyesuaian dan merespon tuntutan
dunia kerja. Penyesuaian tersebut akan diikuti proses pembelajaran
yang didukung dengan e-learning dengan dukungan web STIE
Rahmaniyah www.stier.ac.id.
Para peserta Yudisium yang berbahagia.
Semua upaya tersebut tidaklah cukup tanpa didukung oleh
keuletan dan motivasi yang tinggi dari Saudara sekalian. Mutu
lulusan juga saat ditentukan oleh keaktifan Saudara untuk terus
belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Jadikan hari ini bukan
akhir dari proses belajar Saudara melainkan awal dari belajar,
berjuang dan bersaing dengan kehidupan yang sesungguhnya.
Gelar
akademik
yang
Saudara
peroleh
menuntut
pertanggungjawaban moril kepada masyarakat luas. Jagalah nama
baik dan jalin silaturahmi dengan almamater serta resapi dan
laksanakan ikrar alumni.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu
kelancaran pelaksanaan yudisium ini kami ucapkan terima kasih
atas semua usaha dan kerja keras. Semoga amal ibadah BapakBapak, Ibu-Ibu, Saudara/i sekalian diterima sebagai amal yang
soleh.

Semoga Allah SWT senatiasa melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua. Demikianlah sambutan saya pada
kesempatan ini. Atas perhatian semua pihak saya ucapkan terima
kasih, atas kekeliruan dan kekhilapan saya mohon ma’af dan
kepada Allah SWT saya mohon ampun.
Diakhir sambutan perkenankan kami menyampaikan pantun:
ANAK AYAM TURUN SEMBILAN,
MATI SATU TINGGAL DELAPAN,
SUNGGUH BAHAGIA MELIHAT SENYUM MENAWAN,
DARI PESERTA YUDISIUM CALON MANAJER DAN AKUNTAN.
JALAN-JALAN KEKOTA LAMA,
MAMPIR KE JOHAR BELI SEMANGKA,
HARI INI KAMI SANGAT BERBANGGA,
KARENA ANDA SEMUA TELAH DILANTIK JADI SARJANA.
KE LALAN LIWAT SEKAYU
CUKUP SEKIAN DAN TANK YOU.
Billahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Sekayu, 27 Desember 2016
Ketua,

Desi Ulpa Anggraini, S.E., M.M., M. Si.

