
 

SAMBUTAN DARI SALAH SEORANG WISUDAWAN 

PADA YUDICIUM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA  

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

 

 

KATA  

SAMBUTAN 

 

O 

L 

E 

H 

 

MARDIANTO 

WISUDAWAN 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2000 

  

 

 

SAMBUTAN WISUDAWAN PADA YUDICIUM PROGRAM PASCASARJANA 

DAN DIES NATALIS /WISUDA SARJANA  UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

TANGGAL  MARET 2000 

Assalamu`alaikum Wr.Wb 

- Yang terhormat, Bapak Direktur Program Pascasarjana 

- Yang terhormat, para ketua konsentrasi program pascasarjana UNP 

- Yang terhormat, para orang tua hadirin sekalian,  

- Dan yang saya hormati, rekan rekan wisudawan program pascasarjana 

UNP  

Sepata kata dari wisudawan hari ini, menyampaikan tiga hal yakni sebagai 

berikut: 

1. Kami wisudawan dan wisudawati mengucapkan terima kasih yang 

setulus tulusnya kepada segenap unsur civitas akademika UNP 

khususnya program pasca sarjana sejak direktur, asisten direktur, ketua 



konsentrasi, dosen dan staff yang menemani kami selama kuliah di 

kampus tercinta.  

2. Kami wisudwan dan wisudawati, berpesan kepada program 

pascasarjana, bahwa apa yang kami terima selama ini, disatu sisi 

merupakan kepuasan tersendiri, tetapi disisi lain jauh dari apa yang 

kami ingini, yakni semakin kami mendalami ilmu, semakin kami merasa 

tidak mampu, semakin kami membaca buku semakin kami merasa 

kekurangan waktu, semakin kami bertambah gelar semakin kami kurang 

tegar.  

3. Kami para wisudawan hari ini hadir didepan bersama orang tua dan 

beberapa diantaranya dengan istri, menyampaikan kepada mereka, 

wahai orang tua kami yang selama ini telah tiga kali menjadi wali.  

Pertama wali ketika wisuda sarjana S1 dulu.  

Kedua wali orang tua ketika menikah dengan istri kesatu.  

Ketiga wali wisuda S2 seperti hari ini.  

Semoga mereka tetap bersedia menjadi wali pada program berikutnya 

baik itu program S3 maupun program lainnya.  

Bapak ibu hadirin sekalian,  

Akhirnya semoga acara sambung rasa wisuda program pascasarjana UNP ini 

benar benar berkesan pada diri kita, pada orang orang tua kita, dan dapat kita 

ceritakan untuk anak cucu kita.  

Yang terbaik dari pascasarjana adalah terbaik untuk Universitas Negeri 

Padang.  

Yang berbaik dari Universitas Negeri Padang adalah yang terbaik untuk 

bangsa dan negara.  

Yang terbaik dari itu semua adalah keberanian kita menampilkan kejujuran 

pada diri kita.  

Jujur dalam arti bahwa kita masih perlu menambah ilmu lagi, semoga sampai 

jumpa pada program stratra tiga nanti.  

Kepada Allah saya mohon ampun 

Kepada hadirin saya mohon maaf.  

Billahittaufiqwalhidayah.  

Wasslamu`alaikum Wr.Wb.  

Mardianto.  

 


