
119 Sarjana Fakultas Psikologi Ikuti Yudisium 

Sebanyak 119 mahasiswa lulusan Fakultas Psikologi Universitas Medan Area(UMA) 

mengikuti yudisium.  Sebagai salah satu kegiatan akademik ketika mahasiswa telah 

menyelesaikan perkuliahan akan dilaksanankan rapat senat terbuka acara pengumuman 

kelulusan mahasiswa (Yudisium). Acara tersebut dilakukan rutin  sekali dalam satu semester. 

 

Kegiatan Yudisium Fakultas Psikologi UMA pada semester gasal 2014/2015 ini dihadiri 

Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, orang 

tua yang  diyudisium , para undangan dan lulusan yang diyudisium. 

Pada semester ini rapat senat terbuka pengumuman kelulusan mahasiswa Fakultas Psikologi 

UMA dilaksanakan (22/01/2015) di gedung convention hall. Pada Yudisium Fakultas 

Psikologi kali ini, alumni yang mendapatkan nilai IPK tertinggi berasal dari Prodi Psikologi 

yaitu saudari Nazira Ulfa dengan IPK 3,84, dan disusul oleh saudari Ira Kesuma Dewi 

dengan IPK 3,74. Dalam sambutannya mewakili alumni, Nazira Ulfa mengajak teman-

temannya agar menjadi lulusan yang berguna, kesuksesan yang telah diraih tidak lepas dari 

kemudahan-kemudahan yang telah diberikan Allah kepada kita, orang tua, bantuan para 

dosen dan seluruh civitas akademik,” katanya. 

“Perbedaan yang ada pada mahasiswa Fakultas Psikologi UMA merupakan sebuah inspirasi 

yang begitu berharga, sambungnya”. Nazira Ulfa juga mengatakan manusia itu terlahir 

sebagai seorang pemenang, maka dari itu marilah menjemput kemenangan tersebut. 

Pada Yudisium Fakultas Psikologi kali ini  yang ditunjuk untuk memberikan sambutan 

mewakili dosen yaitu Dr. Nefi Damayanti, M. Si, “Yudisium bukan lah akhir dari segalanya, 

tingkatkan lah selalu semangat dan prestasi kalian mahasiswa agar bisa selalu berkompetisi 

satu sama lain. Sekarang lulusan Psikologi bukan hanya dari UMA, di Medan saja sudah 



banyak Fakultas psikologi. Maka Sekarang tidak hanya kekuatan intelektual yang 

dibutuhkan, melainkan juga kekuatan spiritual dan sosial juga harus dibangun,” ucapnya. 

Selain itu beliau juga mengatakan “Anda harus bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang 

sudah didapatkan, yaitu bisa mengembangkan ilmu kalian di dunia kerja, selain itu 

mengembangkan softskil, integritas, percayadiri itulah yang harus kalian gali lagi setelah 

lulus dari Strata S1 ini, jangan cepat puas karena yang kalian dapatkan di sini masih segelintir 

ilmu” 

Dekan Fakultas Psikologi UMA Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd  saat memberikan kata 

sambutan berpesan bahwa lulusan Fakultas Psikologi memahami betapa ketatnya tingkat 

persaingan didunia kerja kita sekarang terutama di kawasan ASEAN. Kebutuhan akan 

kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas tinggi sangat dibutuhkan. 

Maka beliau menekankan betapa pentingnya lulusan membekali diri dengan kemampuan-

kemampuan yang memang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara. 

“Saya berpesan agar para lulusan bisa menerapkan kemampuan sesuai kompetensi yang 

dimiliki,” tuturnya. (Tim ICT UMA) 

 


