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Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Yang kami hormati, Kordinator strata wilayah satu, Ketua dan pengurus yayasan H.Agus Salim
pada pembimbingan perguruan tinggi swasta instraksi pemerintah dan swasta, anggota senam,
Dosen, karyawan, dan seluruh strata akademika Universitas Medan Area, orang tua dan keluarga
wisudawan dan para wisudawan serta suluruh hadirin dan para undangan.
Untuk mendapatkan Ridho Tuhan yang maha kuasa marilah sama-sama berikan puji dan syukur
karna saudara-saudara wisuda pada hari ini.
Kami ucapkan selamat datang kepada para undangan hari ini para orang tua dan wisudawan yang
telah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini melihat dan menyaksikan acara wisuda putra
putri atau salah seorang anggota keluarga di Universitas Medan Area. Bapak-bapak, ibu-ibu serta
wisudawan kami ucapkan selamat kepada wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studi
dengan baik pada program sarjana maupun pascasarjana. Perlu kami sampaikan bahwa yang
wisuda hari ini adalah sarjana dan magister dari berbagai program studi yang jumlah nya 347
wisudawan. Fakultas teknik, pertanian,ekonomi,hukum,ilmu social dan politik,psikologi dan
biologi.
Sedangkan untuk strata dua berjumlah 48 orang sebagai ahli program studi magister administrasi
publik, magister agribisnis, magister hukum dan magister psikologi.
Dengan demikian sampai saat ini Universitas Medan Area telah memilki alumni sebanyak
22.564 orang
Hadirin yang kami hormati, secara khusus kami sampaikan penghargaan dan ucapan selamat
kepada wisudawan karena pada hari ini saudara telah resmi menjadi sarjana bagi yang
menempuh program S1 dan menjadi master bagi yang menempuh program S2. Semoga wisuda
ini menjadi penuntun untuk mencapai Keunggulan dimasa mendatang. Kami doakan semoga
dengan penghasilan ini membuka lembaran baru dan meningkatkan prestasi saudara untuk
membangun rekan-rekan dan bangsa Indonesia.
Pada peserta wisudawan yang berbahagia, pada Era ini terjadi pergeseran nilai dalam pelajaran
karena nya, bimbingan etika dan akhlak hendaknya menjadi pembina khusus bagi Negara. Ilmu
pengetahuan dan keadilan yang dimiliki dapat mempengaruhi etika adanya oknum yang
mempengaruhi umat manusia menghasilkan sumber daya manusia dimana mampu
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Wisuda merupakan langkah awal yang di percayai untuk menyelesaikan study pada strata
tertentu dan penemuan anda yang mendunia akan di gunakan masyarakat,alumni yang pergi
menuntut ilmu adalah alumni yang melanjutkan pendidikan untuk mengetahui di depan seberapa
besar manfaat nya ilmu anda bagi masyarakat baik dari kalangan internal maupun external.
Bapak-bapak/ibu-ibu dan wisudawan pada kesempatan ini kami informasikan kepada bapak dan
ibu serta instansi yang di tunjuk untuk menuntun dan membimbing para wisudawan sebagai
mahasiswa/mahasiswi untuk di didik sesuai dengan ketentua sebaik mungkin.
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