Surat untuk Adik Tingkat
Assalamu'alaikum
Warohmatullahi
Wabarokaatuh
こんにちは。Perkenalkan nama saya
Retno
Wati.
Saya
lahir
di
Karanganyar, 24 Januari 1994. Saya
alumni Prodi DIV Teknik Radiologi
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Semarang angkatan tahun
2012 dan lulus tahun 2016. Sekarang
saya sedang menempuh studi S2 di
Jepang.
Tepatnya sebagai Master Student at
Diagnostic Radiology and Nuclear
Medicine Department. Course of
Biomedical Sciences, Faculty of
Medicine, Graduate School of
Medicine, Gunma University.
Foto disamping ini ketika saya
menghadiri
undangan
untuk
mahasiswa
yang
mendapatkan
beasiswa dari MEXT Scholarship. Ya,
Alhamdulillah
saya
berhasil
mendapatkan beasiswa MEXT dari
pemerintah Jepang sehingga saya bisa
melanjutkan sekolah disini.
Melalui tulisan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua
dosen dan staff poltekkes Kemenkes Semarang khususnya untuk JTRR dan
prodi DIV Teknik Radiologi atas ilmu dan dukungan yang telah diberikan
kepada saya.
Terimakasih banyak untuk semua dosen dan staff yang tidak dapat saya
sebutkan satu per satu untuk pak Sugiyanto, pak Gatot, bu Siti, bu Rini, bu
Fatimah, mba Riha, mba Ary, mas Bagus, mbak Novi dan banyak lagi.
Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya. Belajar radiologi
disini memberikan manfaat yang banyak untuk saya. Disini saya tidak hanya
belajar akademik saja tapi banyak pelajaran hidup yang saya dapatkan,
bertemu dengan dosen yang selalu menginspirasi dan memberi semangat,
serta bisa mendapatkan teman yang sudah seperti keluarga sendiri.

Kesan: Saya sangat bersyukur dan merasa bangga karena telah
menjadi bagian dari keluarga besar Poltekkes Semarang. Kuliah DIV
Radiologi memberikan warna baru dalam hidup saya. Saya bisa
mengenal ilmu yang awalnya sangat awam bagi saya. Saya bisa
melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Semakin saya
mengenal ilmu ini semakin saya tertarik untuk mendalaminya. Ilmu
radiologi akan selalu berkembang dan semakin maju setiap waktunya.
Saya sangat bersyukur karena saya bisa kuliah disini, mungkin jika
saya tidak masuk radiologi saya tidak akan berada ditempat ini
sekarang.
Pesan:
Untuk
melanjutkan
sekolah S2 di luar negeri
memang
tidak
mudah
membutuhkan perjuangan yang
ekstra. Banyak halangan dan
rintangannya namun tidak ada
yang tidak mungkin jika kita
selalu berusaha dan berdoa. Kita
akan bisa merasakan betapa
nikmatnya lelah dalam berjuang.
Namun jangan terlalu cepat puas
ataupun
merasa
sombong
dengan segala yang kita punya,
tetap selalu bersyukur dan
rendah hati. Intinya jangan
pernah
berhenti
memperjuangkan mimpi dan
harapan mu.

Sedikit quote buat teman teman semua..

“Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan
katakan ‘mungkin saya bisa melakukannya’, tapi katakan
‘saya bisa melakukannya’. Dan mulailah bergerak untuk
melakukan perubahan. Lakukan lah dengan sungguh-sungguh
dan sepenuh hati ketika kamu merasa akan gagal, jangan
pernah berbalik dan menyerah. Cukup berhenti sejenak untuk
beristirahat namun tetap terus melangkahkan kaki untuk
menggapainya.”
Impian tidak akan menggerakan seseorang untuk maju, alasan kuat
dibalik impian itulah yang menggerakannya. Dan untuk adik-adik
tercinta yang sekarang sedang berjuang untuk menempuh pendidikan
di Poltekkes Semarang, khususnya Jurusan Teknik Radiodiagnostik
dan Radioterapi, jangan pantang menyerah, terus semangat selalu
perjuangkan apa yang ingin kalian raih apapun itu halangan dan
rintangan nya. Asalkan ada niat, kemauan, kerja keras, tekad dan doa
kalian pasti bisa mewujudkannya.
Ishi aru tokoro ni michi wa aru. "Dimana ada kemauan disitu ada
jalan."
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Maebashi, 11 Januari 2018
Retno Wati

