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BAG IAN PERTAMA 

KETENTUAN UMUM 

A. Dasar Pembukaan program 
1. Berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi dari Perguruan Tinggi 

Negeri (Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada 

dan Universitas Airlangga) dengan HIMPSI sejak tahun 1998, telah memutuskan 

pendidi kan profesi setara dengan magister. 

2. Ko'ngres HIMPSI VIII, pad a tanggal 20 -22 Oktober 2000 memutuskan bahwa 

pendidikan psikolog setingkat magister. 

3. Forum pertemuan antar Fakultas Psikologi yang melibatkan Perguruan Tinggi 

Swasta se Indonesia, disebut dengan Kolokium Fakultas Psikologi, membahas 

pendidikan profesi sejak pertemuan kolokium VI sampai pertemuan kolokium 

XIII. 

4. Pertemuan kolokium VIII Fakultas Psikologi yang dihadiri oleh Perguruan Tinggi 

Negeri dan Swasta serta HIMPSI, telah menyepakati bahwa pendidikan psikolog 

setingkat magister. 

5. Fakultas Psikologi UGM telah terakred itasi oleh BAN PT dengan akreditasi A pad a 

tanggal 1 Apri l 2004 dengan nomor 5K 06234/Ak-VII - 51-010/UGMCZI/IV/2004 

dan telah meluluskan lebih kurang 2752 sarjana 51 sejak berdiri tahun 1965. 

Berdasarkan data tersebut Fakultas PSikologi UGM telah memenuhi kualifikasi 

untuk mendirikan profesi psikologi setingkat magister. Pada tanggal 8 Oktober 

2010 prodi 51 Fak. Psikologi UGM kembal i mendapatkan akreditasi A untuk 

program 51 dengan surat nomor 020/BAN-PT / AK-XIl1/51/X/2010. 

6. 5esuai dengan hal terse but di atas maka Fakultas Psikologi UGM berkeputusan 

untuk mengubah program pendidikan profesi 51+ menjadi Program 5tudi Profesi 

setingkat magister. 

7. 5ejak berdirinya sampai dengan tahun 2008 awal, Magister Profesi Psikologi 

merupakan minat dari Magister Sain Psikologi (terakred itasi A oleh BAN PT 

nomor 00675/ Ak-IV /52-019/UGM P5K/111/2006) 

8. Keputusan Rektor UGM Nomor 89/P/5K/HT/2006 tentang Penyelenggaraan 

Program Pascasarjana UGM, memutuskan bahwa Magister Profesi Psikologi 

berdiri sendiri. 

9. Keputusan Rektor UGM di atas diperkuat lagi oleh Keputusan Rektor UGM 

Nomor 253/P/5K/HT/2009 tentang Penetapan kembali Izin Penyelenggaraan 

Program Magister Profesi Psikologi Fakultas Psikologi UGM. 

10. 5K Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indnesia nomor 315/E/0/2011 

tentang Pencabutan program studi psikologi (52) dan penetapan kern bali 

menjadi program-program studi psikologi (52) dan psikologi profesi (52) pada 

Perguruan nnggi 
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B. Dokumen sumber lain 
Dokumen Sumber lain yang penting adalah : 

I . UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. PP No. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Kepmen Diknas No. 232/U/2000 tentang Kurikulum; 

4. Kepmen Diknas No. 234/U/2000 tentang Pembukaan Program Studi; 

5. Kepmen Diknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti; 

6. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti 

- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2003; 

7. Keputusan MWA UGM No. 12/SK/MWA/2003 tentang ART UGM; 

8. Kebijakan Mutu Akademik UGM 2003 

9. Standar Akademik UGM 2003 

10. Dokumen Akademik Penyelenggaraan Program Pascasarjana UGM 2005; 

II. Peraturan Rektor UGM Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, 

Penyelenggaraan, dan Penutupan Program Studi Pascasarjana UGM. 

12. UU no 12 th 2012tentang Pendidikan Tinggi 

13 . PP nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI 

C. Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam panduan pelaksanaan akademik ini 

diberikan untuk memperkuat klasifikasi cakupan aktivitas dan hal-hal yang terkait 

dengan aktivitas pendidikan dalam pendidikan psikologi profesi. 

1. Program Studi Magister Psikologi Profesi adalah program pendidikan profesi di 

bidang Psikologi dengan sistem kuliah terstruktur yang dilanjutkan dengan 

praktik kerja profesi, penulisan tesis, serta diakhiri dengan ujian tesis yang 

ditujukan untuk memperoleh derajat akademik setara dengan magister (5 2) 

dalam bidang Psikologi Profesi. 

2. Penanggungjawab Program Magister Psikologi Profesi adalah Dekan. 

3. Pengelola Program Studi Magister Psikologi Profesi adalah pejabat yang 

diusulkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Akademik Fakultas kepada 

Rektor Universitas Gadjah Mada. 

4. Mahasiswa Program Studi Magister Psikologi Profesi adalah mereka yang 

terdaftar pada semester yang bersangkutan dan sedang mengikuti pendidikan di 

Program studi Magister Psikologi Profesi. 

5. Praktik Kerja Profesi Psikologi adalah praktik mahasiswa Program Studi Magister ' 

Psikologi Profesi di bidang psikologi yang sesuai dengan bidang mayor yang 

dipilih dan di bawah supervisi. 

6. Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian empiris yang dilakukan secara 

mandiri dalam bidang Psikologi Profesi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan 

gelar Magister Psikologi. 
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7. Lulusan Program Magister Psikologi Profesi mendapat gelar Magister Psikologi 

(dlslngkat M.Psi.) yang ditulis di belakang nama dan mendapat Sertifikat Sebutan 
PSikolog yang dikeluarkan oleh Himpsi. 

D. Organisasi Program Studi Magister Psikologi Profesi 

Program Studi Magister Psikologi Profesi merupakan salah satu program studi 

berada dibawah Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi dipimpin oleh Dekan Dekan 
dibantu oleh tiga wakil dekan, yaitu : ' 

a. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 

b. Wakil Dekan bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama 

c. Wakil Dekan bidang Administrasi, Keuangan, Aset dan Sumber Daya man usia. 

Fakultas Psikologi UGM mempunyai: 

A. Enam (6) Bagian 

1. Bagian Psikologi Umum dan Eksperimen 

2. Bagian Psikologi Industri dan Organisasi 

3. Bagian Psikologi Klinis 

4. Bagian Psikologi Perkembangan 

5. Bagian Psikologi Pendidikan dan Psikometri 
6. Bagian Psikologi Sosial 

B. Empat (4) Program Studi 

1. Prodi Sarjana Psikologi 

2. Prodi Magister Psikologi 

3. Prodi Magister Psikologi Profesi 

4. Prodi Doktor Psikologi 

Pengelolaan Program Studi Magister Psikologi Profes; 

Program Studi Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah 

Mada. dil~ksanakan oleh Pengelola Program Studi Magister Psikologi Profesi yang 

terdm dan satu Ketua Program, satu (1) Sekretaris Program Studi dan tiga (3) 

Sekretans Bldang Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Klinis, dan Psikologi 

pendldlkan,. serta staf pendukung yang meliputi urusan akademik, keuangan, 

admlnlstrasl umum dan kerjasama. Pengelola program bertanggung jawab 
terhadap dan dalam pengawasan langsung oleh Dekan. 

Minat utama 

Program Pendidikan Magister Psikologi Profesi membuka 3 (tiga) minat utama 
yang dikelola dalam tiga bidang, yaitu bidang: 

1. Psikologi Industri & Organisasi 

2. Psikologi Klinis 

3. Psikologi Pendidikan 
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E. Vlsi, Misi dan Tujuan 

1. Visi Program studi Magister Psikologi Profesi UGM 

Visi Fakultas Psikologi UGM yaitu : program studi profesi psikologi berjenjang 

magister yang unggul dan terkemuka serta bertaraf internasi~nal yang 

mendasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan, bukti -bukti empiris, dan etlka profesl 

psikologi serta berorientasi pada bangsa dan negara berdasarkan Pancasila . 

2. Misi Program Studi Magister Psikologi Profesi UGM 

a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Psikologi berjenjang magister 

yang berkualitas dengan cara memberikan kesempatan pad a calon psikolog 

profesional untuk: 

1) Peka terhadap problem psikologis, memberikan jasa dan melakukan 

praktik psikologi berdasarkan kaidah ilmiah dan bukti empiris serta 

beretika 

2) Mampu melakukan penelitian yang berkualitas di bidang profesi psikologi 

yang berdasarkan pada kompleksitas problem dan kaidah ilmiah 

b. Menyediakan sarana dan lingkungan pembelajaran yang kondusif serta 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

3. Tujuan Pendidikan Magister Psikologi Profesi UGM 

Program Studi Magister Psikologi bertujuan untuk menghasilkan Psikolog di 

bidang Psikologi berjenjang magister yang memiliki kompetensi minimum 

sebagai berikut: 

a. Mampu melakukan riset ilmiah dengan pendekatan inter dan/atau 

multidisipliner untuk mendukung peningkatan profesionalisme psikolog. 

b. Mampu mengembangkan pengetahuan, metode asesmen dan intervensi 

psikologis berbasis hasil riset. 

c. Menguasai teori, metode asesmen, dan intervensi psikologis untuk 

memecahkan permasalahan pSikologis. 

d. Mampu menerapkan berbagai metode asesmen psikologis dan intervensi 

psikologis melalui pendekatan inter-dan/atau multi disiplin untuk 

memecahkan permasalahan individual, kelompok, komunitas dan/atau 

organisasi berlandaskan Kode Etik Psikologi Indonesia. 

e. Mampu mengelola riset yang hasilnya dapat diaplikasikan dala.m 

memecahkan permasalahan psikologis individual, kelompok, komunitas, 

dan/atau organisasi yang layak dipublikasikan di tingkat nasional dan/atau 

internasional. 

f. Mampu mengelola layanan psikologi berlandaskan Kode Etik Psikologi 

Indonesia. 
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BAG IAN KEDUA 

PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA 

A. Kalender dan kegiatan akademik 

1. Pendaftaran sebagai calon mahasiswa dilakukan mulai bulan April sampai bulan 
Juni, melalui Direktorat Akademik UGM. 

2. Kegiatan perkuliahan diawali pada semester satu dengan kuliah praprofesi, yang 

dilaksanakan pada bulan Agustus, sebelum perkuliahan reguler berlangsung. 

Aktivitas kuliah praprofesi dirancang setara dengan 10 SKS atau 140 jam. 

3. Kegiatan perkuliahan dan akademik pada semester satu berlangsung pad a awal 
bulan September sampai akhir Januari. 

4. Kegiatan. perkuliahan dan akademik pada semester dua berlangsung pada awal 
bulan Februari sampai akhir bulan Agustus. 

B. Masa pendaftaran dan penerimaan mahasiswa 

Penerimaan calon mahasiswa Program Studi Magister Psikologi Profesi 

dilaksanakan setahun sekali yaitu pada setiap bulan Juni dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

1. Syarat-syarat pelamar 

a. Persyaratan administratif: 

1) Bukti pembayaran pendaftaran sebagai pelamar 

2) Salinan ijazah Sl dan transkrip akademik yang telah dilegalisir 
3) Menyerahkan daftar riwayat hidup. 

4) Mengisi formulir minat utama dan pilihan minor 

5) Surat ijin atasan bagi yang telah bekerja. 

6) Surat rekomendasi dari mantan pembimbing akademik dan mantan 
dosen. 

7) Persyaratan kesehatan : Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak 
buta warna 

b. Persyaratan akademik: 

Calon mahasiswa Program Studi Magister Psikologi Profesi adalah: 

1) Sarjana Psikologi dari fakultas/program studi yang terakreditasi, dan 

diakui kualitasnya oleh Fakultas Psikologi UGM dengan IPK minimal 2,75. 

2) Telah menempuh mata kuliah psikologi minimal 75% dari jumlah 

matakuliah yang ditawarkan dan jumlah SKS yang telah ditempuh minimal 
144 sks. 

3) Lulus tes potensi akademik PAPS dengan skor minimal 500 dan lulus 
AcEPT dengan skor minimal 209. 
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4) Lulus tes seleksi yang dilaksanakan oleh Program Studi Magister Psikologi 

Profesi UGM yang meliputi : 

a) Pengetahuan dasar keprofesian (Psikodiagnostika; Observasi: 

wawancara; Konseling, Kode Etik Profesi Psikologi). 

b) Keprofesian (kasus tertulis). 

c) Kepribadian (diskusi-wawancara-dinamika kelompok) 

2. Prosedur melamar . 

a. Melakukan verifikasi ijasah dan transkrip akademik 51 di Program Magister 

Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi UGM (Ii hat lam pi ran 1) . 

b. Mengisi formulir pendaftaran yang dilakukan secara online melalui website; 

http://daa. ugm. ac. id/ daftar / 

c. Formulir yang telah diisi secara online dicetak rangkap 2 (dua), dan setelah 

dilengkapi, berkas persyaratan diserahkan kepada Direktorat Akademik UGM 

dan Program Studi Magister Psikologi Profesi Fak. Psikologi UGM. 

Verifi kasi Ij azah 
dan Transkrip 

AkademikSl di 
Sekretariat 

Program 
Magister 

Psikologi Protesi 

lsi formulir 
pendaftaran 

online 

Cetak formul ir 
pendaftaran 
online dan 

lengkapi dengan 
berkas 

pendaftaran 

Kumpulkan 
berkas 

pendaftaran ke 
Direktorat 

Akademik UGM 
dan Prodi 
Magister 

Psikologi Protesi 

3. Pelaksana Seleksi Penerimaan calon mahasiswa . 

Seleksi dilaksanakan oleh tim atau panitia seleksi yang dlusulkan oleh 

Pengelola Program Studi Magister Psikologi Profesi dan diangkat oleh Dekan. Tim 
seleksi terdiri dari : 

a. Penanggung jawab umum: Dekan 

b. Penanggung jawab teknis : Wakil Dekan bidang Akademik 

Wakil Dekan bidang Keuangan 
c. Koordinator Tim : Ketua Program Studi 
d. Wakil Koordinator : Sekretaris Program Studi 
e. Anggota : Dosen dari bagian Psikometri 
f. Staf administratif : Staf administrasi Magister Psikologi Profesi 
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4. Pengumuman penerimaan mahasiswa baru 

Pengumuman penerimaan pelamar sebagai mahasiswa Program Studi Magister 
Psikologi Profesi dilaksanakan pada bulan Agustus: 

a. Melalui website UGM dengan alamat http//www.ugm.ac.id. 

b. Melalui pengumuman yang dipasang di Fakultas Psikologi UGM 

Bagi calon mahasiswa yang diterima wajib mengambil surat panggilan dari 

Direktorat Akademik (DA) UGM di kantor Program Studi Magister Psikologi 
Profesi Fakultas Psikologi UGM. 

c. Pendaftaran dan pendaftaran ulang mahasiswa 

1. Pelamar yang diterima mendaftarkan diri sebagai peserta Program Studi 

Magister Psikologi di Direktorat Akademik (DA) UGM dengan mengisi formulir 
pendaftaran. 

2. Pelamar yang diterima membayar uang pendidikan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Pembayaran dapat dilakukan di Bank BNI 46 dengan alamat 
rekening Rektor UGM 

3. Pelamar yang diterima di Program Studi Magister Psikologi Profesi dan tidak 

mendaftarkan diri, pelamar tersebut tidak dapat mendaftar kembali ke UGM 
dalam program yang sama dalam tenggang waktu 1 tahun 

4. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari Program Studi Psikologi Profesi tidak 
dapat mendaftar kembali ke UGM untuk program yang sama. 

S. Pada setiap semester mahasiswa Program Studi Magister Psikologi profesi perlu 

melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh DA 
UGM. 

6. Mahasiswa yang tidak her registrasi tidak diperkenankan mendapatkan layanan 
akademik. 

7. Bagi mahasiswa yang tidak mengambil cuti dan selama dua semester berturut

turut tidak melakukan her registrasi maka akan kehilangan hak sebagai 
mahasiswa Program Studi Magister PSikologi Profesi. 

8. Pendaftaran ulang dilakukan paling lambat pada akhir bulan Agustus untuk 
semester ganjil dan akhir bulan Januari untuk semester genap. 
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BAG IAN KETIGA 

PROSES PENDIDIKAN 

A. Perkuliahan 
Perkuliahan pada Program Studi Magister Psikologi Profesi dirancang dalam 

beberapa tahap 
1. Setelah mahasiswa dinyatakan diterima, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan 

pra profesi yang dirancang setara dengan 10 SKS atau 140 jam. Pra Profesi 

dilaksanakan untuk menyetarakan kemampuan dasar keprofesian, pemahaman 

tentang profesi psikolog dan kesiapan untuk mengkuti pendidikan setara S2 . Pra 

profesi dilaksanakan sebelum perkuliahan semester I berlangsung. 

2. Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang telah mengisi Kartu Rencana studi (KRS) 

yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik. 

3. Perubahan KRS dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan (2minggu) dan 

perubahan itu sah jika ditandatangani oleh pembimbing akademik. 

4. Mahasiswa dapat membatalkan mengikuti matakuliah kemagisteran atau pilihan 

bebas sebelum ujian tengah semester dilaksanakan. 

5. Mahasiswa wajib mengikuti semua perkuliahan dan menyelesaikan semua tugas. 

a. Kehadiran mahasiswa untuk kuliah tatap muka, minimal 75 %, jika kurang 

dari 75% maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian akhir 

semester. 

b. Untuk praktikum mahasiswa diwajibkan hadir untuk seluruh praktikum dan 

menyelesaikan semua tugas dan atau mengerjakan tugas 

akhir/praktikum/praktik. Bila karena sesuatu hal mahasiswa tidak bisa 

mengikuti semua praktikum, maka mahasiswa harus melengkapi tugas-tugas 

yang belum diselesaikan. 

6. Perkuliahan dilaksanakan dengan metode pembelajaran tatap-muka, praktikum, 

tugas individual, tugas kelompok, kajian kasus, seminar/workshop, praktik dan 

praktik kerja profesi psikologi (PKPP) di lapangan. 

7. Mahasiswa dan dosen / pembimbing praktik / supervisor wajib mengisi / 

menandatangani daftar hadir pad a setiap perkuliahan. 

8. Pengajar Program Studi Magister Psikologi Profesi dibedakan atas: 

a. Pengajar matakuliah kemagisteran yaitu semua dosen yang berkompeten di 

bidangnya dan bergelar Doktor 

b. Pengajar matakuliah keprofesian yaitu : 
Dosen yang berkompeten, bergelar Doktor memiliki surat ijin praktik 

psikologi yang masih berlaku dan melakukan praktik psikologi. 
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c. Pembimbing praktik yaitu semua pembimbing praktikum atau praktik yang 

berkompeten di bidangnya, bergelar doktor atau master, dosen tetap di 

Fakultas PSikologi UGM, serta melakukan praktik psikologi minimal lima (5) 

tahun dan memiliki surat ijin praktik yang masih berlaku 

d. Supervisor I~pangan adalah tenaga tidak tetap sebagai pembimbing praktik 

kerja profesl yang berpendidikan minimal S1 dan telah melakukan praktik di 

bidang profesinya minimal 10 tahun . 

B. Kurikulum Program Studi Magister Psikologi Profesi 

Kurikulum disusun dan dirancang dengan mengacu pada 

1. Pedoman penyusunan kurikulum di perguruan tinggi sesuai dengan aturan yang 

berlaku antara lain: Kerangka Kualifikasi Nasionallndonesia. 

2. Hasil kolokium psikologi dan AP2TPI (Asosasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi 

PSlklogllndonesla) Fakultas Psikologi seluruh Indonesia dan HIMPSI 

3. Hasil studi pelacakan alumni dan pengguna jasa profesi psikologi 

c. Komponen Kurikulum 

Ko~ponen kurikulum Program Studi Magister Profesi Psikologi untuk ketiga Bidang 

mehputl mata kuliah wajib dan pili han. 

1. Mata kuliah wajib yang terdiri dari kemagisteran, keprofesian dasar, keprofesian 

lanjut. 

2. Mata kuliah pilihan meliputi mata kuliah pilihan wajib minor dan pilihan bebas. 

Matakuliah pili han wajib minor dan pilihan bebas. 

3. Tesis. 

D. Mata kuliah 

a. 

b. 

c. 

d. 

Mata kuliah diampu oleh seorang dosen atau Tim dosen yang diusulkan oleh 

pengelola dan ditetapkan oleh Dekan. 

Mata kuliah dirancang oleh Tim Dosen pad a Bidang masing-masing yang 

dirancang dalam bentuk modul. 

Mata kuliah dievaluasi setiap tahun akademik oleh program studi berdasarkan 

masukan dari stakeholders 

Mata kuliah pilihan dapat diselenggarakan jika diikuti oleh minimal 10 (sepuluh) 

orang mahasiswa 

Tabel1 - 3 menunjukkan mata kuliah pada Program Studi Magister Psikologi Profesi. 

E. Beban studi 

Beban studi jenjang magister di Universitas Gadjah Mada ditetapkan 36 - 50 

sks (Dokumen Akademik Sekolah Pascasarjana 2005). Sesuai dengan hal itu beban 

studi Magister Psikologi Profesi minimal 47 sks dan maksimal 49 sks. 
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Tabell. Keprofesian PSU7241 Asesmen klinis 2Mata kuliah Program Studi Magister Psikologi Profesi lanjut PSU7242 Dinamika psikologi 2Bidang Psikologi Industri dan Organisasi PSU7243 Intervensi klinis 2Kelompok NoMK Nama MK SKS PSU7402 Praktik kerja profesi psikologi klinis 10Kemagisteran PSU 6002 Analisis multivariat 2 Minor PSU7364 Asesmen Psikopatologi 2PSU 6003 Metodologi Penelitian Kuantitatif: 2 PSU736S Intervensi Psikopatologi 2Rancangan Eksperimen Kuasi "j

Pilihan 2PSU 6111 Filsafat ilmu 2 PSU7901 Tesis 6PSU 6112 Metodologi penelitian kualitatif 2 TOTAL JUMLAH SKSMAGISTER PSIKOlOGI PROFESI
49PSU 6114 Perancangan alat ukur psikologi 2

Keprofesian PSU 7121 Praktik Observasi Wawancara Psikologi 2
Dasar PSU 7122 Praktik Psikodiagnostika 4 Tabel3.

PSU 7123 Praktik Intervensi Psikologi 4 Mata kuliah Program Studi Magister Psikologi Profesi
PSU 7124 Kode Etik Profesi Psikologi 1 Bidang Psikologi Pendidikan

Keprofesian PSU 7231 Asesmen dan Intervensi Human Process 1 Kelompok NoMK Nama MK SKS .
lanjut PSU 7232 Intervensi Organisasi 1 Kemagisteran PSU6002 Analisis multivariat 2

PSU 7233 Asesmen dan Intervensi Manajemen 2 PSU6003 Metodologi Penelitian Kuantitatif: 2
Kinerja Rancangan Eksperimen Kuasi

PSU 7234 Perencanaan SDM 2 PSU6111 Filsafat ilmu 2
PSU 7401 Praktik Kerja Profesi 10 PSU6112 Metodologi penelitian kualitatif 2

Minor PSU7361 Seminar Asesmen Organisasi 2 PSU6114 Perancangan alat ukur psikologi 2
PSU7362 Seminar Asesmen dan Intervensi SDM 2 Keprofesian PSU7121 Praktik observasi dan wawancara 2

Pilihan 2 Dasar PSU7122 Praktik Psikodiagnostika 4
PSU7901 Tesis 6 PSU7123 Praktik Intervensi Psikologi 4

TOTALJUMLAH SKSMAGISTER PSIKOlOGI PROFESI 49 PSU7124 Kode Etik Profesi Psikologi 1
Keprofesian PSU7251 Asesmen Pendidikan 3Tabel2. lanjut PSU7252 Intervensi Pendidikan 3Mata kuliah Program Studi Magister Psikologi Profesi PSU7403 Praktik Kerja Profesi 10Bidang Psikologi Klinis Minor PSU7366 Teori asesmen pendidikan 2Kelompok NoMK Nama MK SKS PSU7367 Teori intervensi pendidikan 2Kemagisteran PSU 6002 Analisis multivariat 2 11

Pilihan
2PSU 6003 Metodologi Penelitian Kuantitatif: 2 Tesis PSU7901 Tesis
6Rancangan Eksperimen Kuasi TOTALJUMLAH SKSMAGISTER PSIKOlOGI PROFESI
49PSU 6111 Filsafat manusia 2

PSU 6112 Metodologi penelitian kualitatif 2
PSU 6114 Perancangan alat ukur psikologi 2

Keprofesian PSU7121 Praktik Observasi Wawancara Psikologi 2

Dasar PSU 7122 Praktik psikodiagnostika 4

PSU 7123 Praktik intervensi Psikologi 4

PSU7124 Kode Etik Profesi Psikologi 1

-
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A. Sistem Perkuliahan 
a. Perkuliahan dilaksanakan dalam 2 cara yaitu sistem sKs yang dilaksanakan 

secara reguler untuk mata kuliah kemagisteran dan sistem blok untuk mata 

kuliah keprofesian 

b. sKs (satuan kredit semester) adalah takaran penghargaan terhadap 

pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan 

terjadwal per minggu, sebanyak satu (1) jam perkuliahan atau dua (2) jam 

praktikum atau empat (4) jam praktik di lapangan yang diringi oleh satu 

sampai dua (1-2) jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu sampai dua (1-2) 

jam kegiatan mandiri (Dokumen Akademik sekolah Pascasarjana 2005). 

c. sistem sKs adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan 

satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, 

beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program . 

d. sistem blok adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan 

model paket yang disusun berdasarkan urutan mata kuliah . 

e. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 14 - 16 minggu 

kuliah atau kegiatan terjadwal, termasuk satu minggu hingga tiga minggu 

untuk pernilaian (Dokumen Akademik sekolah Pascasarjana 2005). 

B. Tatalaksana pembelajaran 

a. Beban studi di semester 1 sebesar 20 sks yang tertdiri atas 

1) mata kuliah kemagisteran (10 sks) 

2) mata kuliah keprofesian dasar (10 sks) yang disusun secara berurutan, 

dilaksanakan dengan sistem blok dan terdiri dari (30%) perkuliahan tatap 

muka dan praktikum (70%) 

b. Beban studi semester II sebesar 11 sks yang terdiri atas: 

1) Mata kuliah keprofesian lanjut (6 sks) yang disusun secara berurutan, 

dilaksanakan dengan sistem blok dan terdiri dari perkuliahan tatap muka 

(30%) serta praktikum (70%). Khusus untuk mata kuliah keprofesian 

lanjut, mahasiswa diharuskan telah lulus semua mata kuliah keprofesian 

dasar. 

2) Mata kuliah minor (4 sks) dilaksanakan dengan sistem semester dalam 

bentuk perkuliahan teori tatap muka 

3) Mata kuliah kode etik psikologi (1 sks) dilaksanakan dengan sistem 

semester dan kuliah teori tatap muka 

c. Beban studi semester III sebesar 10 sKS yaitu Praktik Kerja Profesi Psikologi 

(PKPP) . Mahasiswa diharuskan telah lulus semua matakuliah keprofesian 

sebelum mengambil PKPP. Proses praktik diatur sebagai berikut: 

1) Persiapan PKPP terdiri dari 

a) Exit test atau tes kompetensi. Mahasiswa diharuskan lulus dalam tes 

ini. Jika mahasiswa belum bisa lulus, maka dilakukan remidi. 
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Kesempatan remidi diberikan sebanyak dua (2) kali. Jika mahasiswa 

gaga I pada remidi kedua, mahasiswa harus mengundurkan diri. 

b) Persiapan praktik lapangan (dilaksanakan di kelas dengan 

mengundang supervisor atau ahli yang menguasai permasalahan yang 
akan dihadapi mahasiswa di tempat praktik) 

c) Persiapan pribadi. Persiapan pribadi ini dimaksudkan untuk 

mematangkan kesiapan psikologis mahasiswa menghadapi masalah

masalah di lapangan. Dilaksanakan dalam aktivitas retreat 2-3 hari di 
bawah bimbingan dosen 

d) Persiapan supervisor dan pendamping praktik 

2) Pelaksanaan PKPP. PKPP dilaksanakan di tempat praktik dan sebagian 

besar di luar Fakultas Psikologi UGM. Beban PKPP adalah 10 sKs dengan 

bobot 4 jam/sKs dan antara 14 - 16 kali pertemuan dalam satu semester. 

Jika di hitung dalam jumlah jam kuliah maka akan berlangsung selama 
560 - 640 jam. 

Uraian mata kuliah 

a. Analisis Multivariat (PSU 6002) 

Matakuliah ini terutama dimaksudkan untuk memberikan bekal kongkrit 

bagi mahasiswa dalam mempersiapkan penelitian untuk tesis. Tataran 

mat~kulia~ ini adalah statistika lanjutan yang bermuara pada dua bagian, 

yaknl anal ISIS hubungan dan analisis perbedaan. Mahasiswa diwajibkan 

untuk selalu membaca artikel jurnal. Penekanan adalah pada pemahaman 

hasil penelitian, terutama pada interpretasi hasil anal isis kuantitatif. Jumlah 

artikel jurnal yang ditugaskan kepada tiap mahasiswa minimal 10 buah sesuai 

den~an major yang dipilih, yaitu Psikologi Industri & Organisasi, Psikologi 
Kllnls atau Psikologi Pendidikan 

b. Metode Penelitian Kuantitatif: Rancangan Eksperimen Kuasi (PSU 6003) 

sejauh ini sering dijumpai adanya kesulitan di kalangan mahasiswa untuk 

melakukan penelitian dengan metodologi yang sesuai dengan permasalahan 

penelitian. Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pengalaman kepada 

mahasiswa untuk mengenali permasalahan penelitian kuantitatif dan 

sekaligus merancang metodologi yang sesuai dengan permasalahan 

penelitian yang dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif yang sangat 
positivistic 

c. Filsafat IImu (PSU 6111) 

Mata kuliah Filsafat ilmu memberikan arahan dasar pada mahasiswa 

untuk memahami hakikat ilmu. Filsafat ilmu mempelajari dasar-dasar filsafat 

asumsi dan implikasi dari ilmu. Filsafat ilmu sangat berkaitan erat denga~ 
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epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha untuk dapat menjelaskan 

masalah-masalah seperti : apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan 

dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, 

bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan 

alam melalui teknologi; cara menentukan validitas dari sebuah informasi; 

formulasi dan penggunaan metode i1miah; macam-macam penalaran yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan; serta implikasi metode dan 

model i1miah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu 

sendiri. 

d. Metode Penelitian Kualitatif (PSU 6112) 

Penelitian dengan pendekatan naturalistik-kualitatif merupakan suatu 

tradisi dalam i1mu pengetahuan social humaniora yang mendasar. Penelitian 

ini bergantung pad a pengamatan manusia dalam kawasan realitasnya sendiri 

dan berhubungan dengan realitas lainnya dalam bahasa dan peristilahannya. 

Kemampuan retorik-naratif sangat menentukan dalam mengungkapkan 

realitas tersebut. 

Pendekatan ini penting bagi proses pemaknaan fenomena perilaku manusia, 

tidak berdasar pad a agregat tetapi lebih pad a pemahaman makna 

totalitas/holistik fenomena perilaku itu sendiri. 

e. Perancangan Alat Ukur Psikologi (PSU 6114) 

Praktik profesi psikologi, memerlukan banyak alat ukur yang harus sesuai 

dengan situasi dan kondisi Iingkungan serta bidang kajian. Matakuliah ini 

dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memahami konsep dan prinsip 

penyusunan skala psikologis sampai dengan uji coba alat ukur. Dalam kuliah 

ini akan lebih ditekankan pada perancangan alat ukur untuk kepentingan 

praktek profesi psikologi. 

f. Praktik Oservasi Wawancara Psikologi (PSU 7121) 

Sebagai bagian dari proses asesmen seorang psikolog diharapkan terampil 

melakukan wawancara dan observasi sekaligus membuat interpretasi dan 

kesimpulan dari wawancara dan observasi yang dilakukan. Matakuliah ini 

akan memberikan latihan untuk mencapai keterampilan observasi dan 

wawancara dengan metode dan teknik sesuai dengan bidang mayor yang 

dipilih mahasiswa. Penggunaan observasi dan wawancara dalam proses 

perkuliahan didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan 

dipublikasikan, sehingga mahasiswa dapat memperkirakan kekuatan 

observasi dan wawancara sebagai salah satu alat asesmen. Dengan demikian 

diharapkan mahasiswa telah siap menggunakan observasi dan wawancara 

untuk keperluan praktik psikologi. 
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g. Praktik Psikodiagnostika (PSU 7122) 

Sebagai bagian dari proses asesmen seorang psikolog diharapkan terampil 

melakukan tes psikologi sekaligus membuat interpretasi dan kesimpulan dari 

tes psikologi yang dilakukan. Matakuliah ini akan memberikan latihan untuk 

mencapai keterampilan tes psikologi di bidang Industri organisasi atau klinis 

atau pendidikan. Penggunaan tes psikologi dalam proses perkuliahan 

didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan 

dipublikasikan, sehingga mahasiswa dapat memperkirakan kekuatan tes 

psikologi sebagai salah satu alat asesmen. Dengan demikian diharapkan 

mahasiswa telah siap menggunakan tes psikologi untuk keperluan praktek 

profesi psikologi sesuai dengan bidang mayor yang dipilih. klinis. Sebagai 

prasyarat untuk mengambil matakuliah ini, mahasiswa seharusnya telah 

menempuh dan lulus matakuliah praktk observasi dan wawancara. 

h. Praktik Intervensi Psikologi (PSU 7123) 

Dalam matakuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang berbagai 

intervensi dalam psikologi Industri dan Organisasi atau klinis atau psikologi 

pendidikan. Metode intervensi disesuaikan dengan minat mahasiswa namun 

ketiga bidang akan menguraikan tentang prinsip dasar intervensi dan 

mempraktikkannya sesuai masalah yang timbul di bidang. Pada matakuliah 

ini mahasiswa akan diberikan banyak latihan . Penekanan perkuliahan pad a 

peningkatan ketrampilan melakukan intervensi. Untuk mengambil mata 

kuliah ini, mahasiswa sudah harus mampu melakukan observasi dan 

wawancara serta menggunakan alat asesmen psikologi lain sebagai dasar 

menegakkan diagnosa atau membuat kesimpulan masalah. 

i. Kode Etik Profesi Psikologi (PSU 7124) 

Dalam melaksanakan praktek profesinya seorang psikolog dihadapkan 

pada berbagai hubungan antar profesi maupun hubungan dengan pengguna 

jasa. Dalam kondisi tersebut psikolog selalu berupaya untuk menjaga 

hubungan baik dengan klien maupun dengan profesi lain serta melindungi 

kesejahteraan klien atau mereka yang terkait dengan praktek profesinya yang 

diatur dalam satu perangkat nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik

baiknya. Matakuliah Kode Etik Psikolog berisi pokok-pokok aturan perilaku 

yang dianjurkan dan dilarang oleh psikolog dalam melakukan praktek 

profesionalnya. Ulasan akan ditekankan pada etika profesi dan akan 

disinggung mengenai etika keilmuan dan etika penelitian. 

Matakuliah ini dirancang untuk menumbuhkan sensitifitas mahasiswa sebagai 

calon psikolog terhadap hal-hal terse but. Untuk kelancaran pembahasan 

seyogyanya mahasiswa telah menguasai Kode Etik PSikologi Indonesia. 
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j. Asesmen dan Intervensi Human Proses (PSU 7231) 

Matakuliah ini merupakan suatu kegiatan untuk menambah wawasan dan 

meningkatkan keterampilan mahasiswa untuk melakukan asesmen dan 

intervensi menggunakan human process approach. Asesmen dan intervensi 

meliputi individual approach, interpersonal dan group process approach 

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami 

sistem dan pendekatan Manajemen Performance, bagaimana menciptakan 

suatu sistem penilaian performance, bagaimana membuat sistem penilaian 

performance bekerja, memahami isu-isu rawan dalam penilaian performance 

dan manajemen performance, serta bagaimana mempertahankan 

manajemen performance di bawah strategi sumber daya manusia yang 

paralel dengan perencanaan strategik di dalam suatu organisasi 

k. Intervensi Organisasi (PSU 7232) 

Mahasiswa yang mengambil matakuliah ini diharapkan mampu 

memahami konsep dan perspektif perubahan organisasi dan penerapan teori 

organisasi 

Setelah mengikuti pengayaan diharapkan mahasiswa mampu memahami 

konsep dan perspektif perubahan organisasi dan penerapan teori organisasi 

I. Asesmen dan Intervensi Manajemen Kinerja (PSU 7233) 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

pengelolaan perilaku manusia dalam organisasi sehingga organisasi dapat 

menunjukkan performance yang lebih baik. Mahasiswa dihadapkan pad a 

kasus-kasus nyata yang telah disusun kembali sesuai dengan kebtuhan 

pendidikan profesi. 

m. Perencanaan SDM (PSU 7234) 

Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang konsep dan langkah

langkah yang harus dilakukan dalam proses manajemen seleksi. Proses 

diawali dari perencanaan tenaga kerja sampai dengan pembuatan laporan 

pemeriksaan psikologis dan memberikan saran atas subjek yang ditangani. 

Mahasiswa juga akan membahas kasus-kasus perencanaan SDM agar lebih 

memahami dan memiliki gambaran tentang konsep langkah-Iangkah yang 

harus dilaksanakan dalam proses manajemen seleksi yang pada umumnya 

berawal dari perencanaan tenaga kerja (human resource planning) sampai 

dengan pembuatan laporan pemeriksaan psikologis dan memberikan saran 

atas subjek yang ditangani 
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n. Seminar Asesmen Organisasi (PSU 7361) 
Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa bidang Psikologi klinis ataupun 

psikologi pendidikan. Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan adalah 

pemahaman terhadap metode asesmen organisasi dan telaah kritis terhadap 

metode tersebut. Dalam matakuliah ini disajikan kasus-kasus nyata yang 

dikemas untuk keperluan kuliah sehingga mahasiswa lebih memahami proses 

identifikasi gejala terjadinya perubahan dalam organisasi 

o. Seminar Asesmen dan Intervensi SDM (PSU 7362) 
Materi yang diberikan dengan metode seminar dimaksudkan untuk 

mengajak mahasiswa yang kajian utamanya bukan PIO untuk memahami 

cakrawala asesmen dan intervensi SDM dengan derajad kekinian. Dalam 

seminar akan dibahas teknik dan metode asesmen yang disertai dengan 

pembahasan kasus-kasus nyata yang disusun kembali untuk keperluan kuliah. 

p. Asesmen Klinis (PSU 7241) 
Dalam menangani klien perlu di lakukan asesmen sebagai usaha untuk 

mendapatkan data atau informasi tentang diri klien dengan tujuan untuk 

mengukur kapasitas intelektual, kepribadian dan status mental klien yang 

untuk selanjutnya diunakan sebagai dasar menegakkan diagnosis, prognosis 

dan memberikan intervensi. Mahasiswa akan belajar memadukan antara 

kasus, kondisi kepri badian dengan alat dan cara asesmennya. Pada awalnya 

mahasiswa akan mendapatkan gambaran secara teoritis lalu mahasiswa akan 

melakukan praktik langsung dengan klien di bawah supervisi pembimbing 

praktik. 

q. Dinamika Psikologi (PSU 7242) 
Dalam menangani kasus klien diperlukan adanya pemahaman terhadap 

paradigma terjadinya gangguan psikologis sehingga dapat ditegakkan 

diagnosis dan intervensi yang tepat dalam menangani kasus tersebut. Dalam 

matakuliah ini ditekankan bagaimana menyusun paradigma psikologi 

terjadinya gangguan psikologis dan menegakkan diagnosisnya, serta 

menuangkan dalam bentuk laporan pemeriksaan psikologis. Selama proses 

kuliah, mahasiswa berlatih menangani kasus-kasus nyata dari klien yang 

sudah dilakukan asesmennya pada matakuliah asesmen klinis. Proses praktik 

ini dilakukan di bawah supervisi pembimbing praktik. 
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r. Intervensi Klinis (P5U 7243) 

Matakuliah ini menekankan tentang proses melakukan intervensi dalam 

menangani kasus klinis, baik pad a level individu, kelompok maupun 

komunitas. Intervensi yang dilakukan juga akan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan klien serta masalah yang dihadapi. Secara umum mahasiswa 

akan belajar dan berlatih tentang intervensi psikodinamika (brief), perilaku, 

kognitif perilaku dan humanistik. Pad a asalnya mahasiswa akan melakukan 

praktik intervensi antar sesama mahasiswa dan pad a akhir kuliah akan praktik 

langsung berhadapan dengan klien. Semua praktikum yang dilakukan 

dibawah supervisi pembimbing praktik 

s. Asesmen Psikopatologi (P5U 7364) 

Matakuliah ini ditujukan untuk mahasiswa bidang Pia dan Psi Pendidikan. 

Pada matakuliah ini mahasiswa diberikan wawasan secara ilmiah berdasarkan 

teori dan hasil penelitian tentang berbagai model asesmen psikopatologi 

serta proses asesmen yang dilakukan. Oi samping penggunaan alat-alat 

asesmen, dalam matakuliah ini juga ditekankan pentingnya wawancara dan 

observasi klinis. Pada matakuliah ini juga dikenalkan tentang konsep 

kesehatan mental dan gangguan psikologis dalam paradigma anak, remaja, 

dewasa dan lansia. Oi bagian akahir akan dibahas tentang psikologi 

komunitas dan current issue di bidang psikologi klinis. 

t. Intervensi Psikopatologi (P5U 7365) 

Matakuliah ini ditujukan untuk mahasiswa bidang Pia dan Psi Pendidikan. 

Pada matakuliah ini mahasiswa diberikan wawasan secara ilmiah berdasarkan 

teori dan hasil penelitian tentang berbagai model intervensi klinis serta 

prosesnya. Untuk lebih memperdalam wawasan intervensi yang mungkin 

dilakukan, mahasiswa akan dihadapkan pad a kasus-kasus nyta yang telah 

disusun secara tertulis untuk kepentingan pendidikan dan dilakukan 

pembahasan secara teoritis. 

u. Asesmen Pendidikan (P5U 7251) 

Matakuliah ini memberikan uraian tentang berbagai asesmen yang 

dilakukan di bidang pendidikan dan dikaitkan langsung dengan problematika 

di bidang pendidikan. Oi awali dengan overview deteksi problematika peserta 

didik , dilanjutkan dengan deteksi problematika peserta didik dari tingkat 

pendidikan TK hingga PT dan anak berkebutuhan khusus. Matakuliah ini 

diikuti dengan praktik menghadapi kasus nyata dbawah supervisi 

pembimbing praktik. Oleh karena itu diharapkan di akhir matakuliah ini, 

mahasiswa mampu mendeteksi potensi dan melakukan diagnosa terhadap 
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problematika peserta didik ditinjau dari level individu, kelompok maupun 

sistem 

v. Intervensi Pendidikan (P5U 7252) 
Intervensi pendidikan akan dikaitkan langsung dengan problematika 

peserta didik yang telah dikuasai mahasiswa melalui matakuliah asesmen 

pendidikan. Mahasiswa meneruskan kasus atau problematika yang telah 

dilakukan asesmen pad a matakuliah Intervensi yang dilakukan dipilih sesuai 

dengan problem yang dihadapi peserta didik. Praktikum ini dilakukan di 

bawah supervise pembimbing praktik. Oengan demikian mahasiswa akan 

terlatih kepekaannya melakukan intervensi pendidikan sesuai dengan 

problem nyata yang dihadapi baik dalam level indisidu, kelompok maupun 

system. 

w. Teori Asesmen Pendidikan (P5U 7366) 
Teori asesmen pendidikan memberikan wawasan tentang berbagai 

asesmen yang dilakkan di bidang pendidikan. Mata kuiah minor diberikan 

tanpa praktik. Oalam prosesnya akan dikaitkan langsung dengan 

problematika peserta didik yang kasusnya diambil dari kasus nyata tetapi 

dipresentasikan tanpa nama dan alamat yang sebenarnya. Mahasiswa akan 

mendalami kasus dan mencoba menentukan metode asesmen apa yang 

sesuai, membahas kemungkinan-kemungkinan metsesuai dengan problem 

nyata yang dihadapi baik dalam metode asesmen yang bida diguakan 

sekaligus dengan evidence nya. Kasus yang disajikan bervariasi dari level 

individu, kelompok maupun system. 

x. Teori Intervensi Pendidikan (P5U 7367) 
Materi ini memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang berbagai 

intervensi dan terapi yang sering digunakan di bidang psikologi pendidikan. 

Sifat teoritik dari matakuliah ini menunjukkan bahwa kuliah ini akan diambil 

oleh mahasiswa dari kelas Psikologi Industri dan Organisasi maupun kelas 

Psikoogi Klinis sebagai matakuliah minor. Untuk memahami secara lebih 

dalam, pad a matakuliah ini juga akan diberikan beberapa ilustrasi kasus di 

bidang psikologi pendidikan baik kasus individu, kelompok maupun sistem . 

Kasus-kasus akan ditelaah secara teoritis terutama yang berkait dengan 

intervensi yang mungkin dilakukan 

y. Praktik Kerja Profesi Psikologi (P5U 7403) 
Salah satu bagian terpenting dalam pendidikan profesi psikologi adalah 

Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP). PKPP merupakan bagian akhir dari 

perkuliahan sebelum mahasiswa menulis tesis. Oalam pelaksanaannya, 
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mahasiswa mengerjakan beberapa kasus yang bervariasi sesuai tuntan 

bidang. Ketika berada di tempat praktik, proses asesmen dan intervensi 

disupervisi oleh dosen pembimbing praktik dan dibantu serta diawasi oleh 

supervisor. Supervisor lapangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

PKPP di lapangan, terutama yang berkait dengan masalah-masalah teknis 

pelaksanaan PKPP. Kecuali supervisor adalah seorang psikolog, maka padanya 

diberi kewenangan untuk melakukan supervise psikologis. Oleh karena yang 

dihadapi para mahasiswa adalah klien yang bermasalah dan waktu PKPP 

kemungkinan belum cukup untuk menyelesaikan masalah, maka 

penyelesaian masalah atau terapi akan ditersukan pada psikolog yang ada di 

lapangan atau oleh pembimbing praktik dan dibuat perjanjian khusus. Agar 

kode etik profesi psikologi tegak, maka mahasiswa diharuskan merujuk klien 

kepada psikolog praktik atau supervisor lapangan yang berkompeten 

mendampingi klien atau merujuk pad a jasa psikolog professional dengan 

disertai surat rujukan. 

Di akhir kuliah mahasiswa akan diuji oleh pembimbing praktik dan supervisor. 

Jika dalam ujian mahasiswa dianggap telah memenuhi persyaratan, maka 

pembimbing praktik akan memberikan surat keterangan bahwa mahasiswa 

sudah siap diuji kompetensinya oleh Himpsi. 

1) Bidang PIO (PSU 7401) 

PKPP bidang PIO dilaksanakan di institusi atau organisasi yang dapat 

memberikan kesempatan mahasiswa untuk berlatih melakukan praktik 

kerja psikologi. Selama di lapangan mahasiswa disupervisi oleh 

supervisor yang sesuai dengan ketentuan program. Setiap mahasiswa 

Magister Psikologi Profesi bidang PIO wajib praktik kasus individu (3 

kasus setara dengan 3 sks), kelompok (1 kelompok setara dengan 3 

sks), organisasi/sistem 1 kasus organisasi detara dengsn 4 sks). 

2) Bidang Klinis (PSU 7402) 

PKPP bidang Klinis dilaksanakan di institusi yang dapat memberikan 

kesempatan mahasiswa untuk berlatih melakukan praktik kerja 

psikologi Setiap mahasiswa Magister Psikologi bidang Klinis wajib 

praktik menyelesaikan kasus yang meliputi 6 individual (setara 

dengan 6 sks), 1 kasus kelompok (setara dengan 2 sks) dan 1 kasus 

komunitas (setara dengan 2 sks). Kasus yang diselesaikan harus 

bervariasi yaitu kasus psikotik dan non psikotik. 

3) Bidang Pendidikan (PSU 7403) 

Setiap mahasiswa Magister Psikologi Profesi bidang Pendidikan 

wajib praktik menyelesaikan 7 kasus pendidikan yang terdisi dari 5 
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(lima) individual (setara dengan 5 sks), 1 kasus kelompok (setara 

dengan 3 sks) dan 1 kasus sistem (setara dengan 2 sks). Kasus yang 

diselesaikan harus memperhatikan jenjang pendidikan seperti Taman 

Kanak-Kanak (AUD), Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah 

Lanjutan Atas, Perguruan Tinggi, satu kasus sistem dan satu kasus 

kelompok. Praktik kasus dapat berlangsung pada jenjang pendidikan 

yang sama tetapi kasusnya berbeda. Masalah yang ditangani 

dikelompokkan menjadi dua yaitu adaptive skill dan learning 

difficulties. 

z. Tesis (PSU 7901) 
Mahasiswa yang bisa bisa mengambil tesis adalah mereka yang teah lulus 

PKPP ataupun masih mengambil maksimal 4 sks mata kuliah kemagisteran 

yang diulang. Tesis adalah penelitian lapangan yang merupakan jawaban 

atas kebutuhan psikologis pofesi psikologi UGM atau luarannya dapat 

digunakan secara praktis oleh para psikolog profesional. lsi tesis disesuaikan 

dengan bidang mayor yang diambilnya. Penelitian bisa berbentuk terapi, 

intervensi organisasi, penyusunan alat asesmen psikologis, atau penyusunan 

metode atau terapi. 
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BAGIAN KEEMPAT 

MONITORING DAN EVALUASI PENDIDIKAN 

A. Monitoring 

1. Masa studi 

Masa studi mahasiswa Program Studi Magister Psikologi Profesi adalah 4 {em pat) 

semester atau 2 {dual tahun dan maksimal 8 (delapan) semester atau 4 {em pat) 

tahun . (Panduan Akademik Sekolah Pascasarjana UGM, 2005). 

2. Perpanjangan Masa Studi 

a. Apabila dalam waktu maksimal 4 (empat) tahun belum lulus, mahasiswa 

dapat mengajukan perpanjangan masa studi 

b. Perpanjangan masa studi diberikan maksimal 2 x satu semester (Panduan 
Akademik Pascasarjana, 2005). 

c. Perpanjangan masa studi diajukan secara tertulis paling lambat satu (1) bulan 

sebelum pendaftaran ulang semester berikutnya berlangsung, 

d. Permohonan perpanjangan masa studi 

• ditujukan kepada Dekan Fakultas Psikologi UGM, 

• diketahui oleh Pembimbing tesis dan Pengelola Program Studi (Kaprodi). 

3. Cuti Akademik 

a. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik maksimal 2 X 1 semester. 

b. Cuti akademik dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan studinya 
minimal 2 (dua semester) pertama. 

c. Ketika mahasiswa mengambil cuti akademik, jumlah waktu cuti tidak 
diperhitungkan masa studio 

d. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak mempunyai hak untuk melakukan 
aktivitas akademik formal di kampus 

e. Surat permohonan cuti akademik ditanda tangani oleh Pembimbing 

Akademik dan Koordinator Bidang yang diketahui oleh Ketua Program 

diajukan kepada Dekan Fakultas Psikologi UGM 

4. Drop Out 

a. Mahasiswa Program Studi Magister Psikologi Profesi pad a tahap 

pembelajaran yang telah ditentukan yaitu 4 tahun dan mengajukan 

perpanjangan 2 kali 1 semester (5 tahun) tidak menyelesaikan studi atau 

tidak memenuhi aturan yang telah ditentukan, maka mahasiswa dinyatakan 

tidak mampu menyelesaikan studi (Dokumen Akademik Sekolah pas~asarjana 
(2005). 
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b. Mahasiswa yang masa studinya habis (4 th) diperlakukan sebagai berikut: 

i. Prodi mengirimkan surat peringatan masa studi dan memanggil 

mahasiswa untuk dilakukan pemantauan kemajuan studi 

ii. Mahasiswa mengajukan surat perpanjangan masa studi kepada 

dekan per semester dengan ketentuan seperti yang tercantum pad a 

no 2 bagian ini 

iii. Dekan mengeluarkan surat sebagai jawaban atas surat permohonan 

mahasiswa tersebut 

c. Jika mahasiswa telah mendapatkan kesempatan perpanjangan 2 kali 1 

semester tetapi ybs belum dapat menyelesaikan studinya, maka kepada 

mahasiswa tersebut ditawarkan 2 kemungkinan: 

1) Mengundurkan diri dari program 

2) Dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi di Program Studi Magister 

Psikologi Profesi UGM 

d. Prestasi studi yang diperoleh selama yang bersangkutan menempuh kuliah di 

Magister Psikologi Profesi diberikan dalam bentuk transkrip akademik. 

5. Wisuda dan Sumpah psikolog 

a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak untuk diwisuda dengan 

memenuhi ketentuan yang berlaku. 

b. Wisuda dilaksanakan oleh Universitas dan dilaksanakan empat kali dalam 

satu tahun akademik, pad a bulan Januari, April, Juli dan Oktober. 

c. Disamping ijasah, lulusan juga: 

1) Mendapatkan sertifikat sebutan psikolog (SSP) yang dikeluarkan oleh 

HIMPSI 

2) Melakukan sumpah psikolog yang di dampingi oleh rohaniawan sesuai 

dengan agama yang dianut oleh wisudawan. 

B. Evaluasi Pendidikan 

1. Evaluasi terhadap mata kuliah kemagisteran dan pilihan dilaksanakan melalui 

ujian UTS dan UAS, serta tugas-tugas. 

2. Evaluasi terhadap matakuliah keprofesian dilaksanakan melalui tugas/praktikum, 

praktik, seminar atau case conference, dan ujian. 

3. Evaluasi terhadap PKPP dilaksanakan melalui penilaian proses (oleh supervisor 

dan pembimbing praktik), materi PKPP (oleh pembimbing praktik) dan ujian (oleh 

pembimbing praktik dan supervisor). 

Nilai akhir adalah gabungan dari ke dua penilaian tersebut dengan bobot 20% 

nilai dari supervisor dan 80% nilai dari pembimbing praktik). Jika mahasiswa 

telah lulus dari kedua penilaian tersebut, maka mahasiswa mengikuti ujian 

kelayakan yang diselenggarakan oleh Himpsi. 

4. Evaluasi tesis dilaksanakan melalui ujian komprehensif dan ujian tesis, 
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s. Nlai seluruh matakuliah dan tesis berbentuk huruf sebagai berikut: 

No Nilai huruf Nilai angka 

1 A 4 
2 A/B 3.5 

3 B 3 
4 B/C 2.5 

5 C 2 
6 C/O 1.5 
7 0 1 
8 E 0 

6. Nilai kelulusan matakuliah : 

a. kemagisteran dan pilihan nilai minimal adalah C. 

b. keprofesian nilai minimal adalah B. 

7. Mahasiswa yang mendapatkan nilai C diberi kesempatan untuk memperbaiki 

nilai. Pelaksanaan kuliah mengulang diatur oleh prodi. Nilai perbaikan maksimal 
B 

8. Mahasiswa diharuskan lulus semua matakuliah yang disyaratkan dengan IPK 
minimal 2,75. 

9. Predikat kelulusan. 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Magister Profesi Psikologi menerima 
predikat kelulusan sebagai berikut: 

No IP Predikat 
1 3,75 ~ IP Cumlaude 
2 3,75> IP ~3,50 Sangat memuaskan 
3 3,50> IP ~ 2,75 memuaskan 

10. Lulus dengan pujian (cum laude) diberikan kepada mahasiswa yang dapat 

menyelesaikan studi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun 
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BAGIAN KELIMA 

ETIKA AKADEMIK DAN ETIKA PROFESI 

Seluruh sivitas akademika di lingkungan Program Studi Magister Psikologi Profesi 

harus mematuhi etika akademik yang telah ditentukan oleh Program Magister Profesi 

Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan etika Profesi yang tercantum 

dalam Kode Etik Profesi Psikologi. 

A. Pelanggaran terhadap Etika 

Pelanggaran terhadap etika dibedakan atas: 

1. Pelanggaran etika akademik mencakup: perilaku melanggar norma yang dianut 

masyarakat ilmiah mulai dari perkuliahan, pembuatan tugas kuliah, ujian 

matakuliah, penulisan proposal tesis, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian 

tesis sampai ujian tesis. 

2. Pelanggaran terhadap norma ilmiah mencakup kecurangan, pemalsuan, 

memfasilitasi ketidakjujuran akademis, mendapatkan keuntungan secara tidak 

adil serta plagiarisme. 

3. Pelanggaran terhadap etika profesi mencakup perilaku yang melanggar 

perlakuan terhadap klien seperti yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. 

B. Sangsi terhadap Pelanggaran Etika 

1. Sangsi terhadap pelanggaran etika akademik dapat berupa: 

a. Mengulang kuliah atau praktik 

b. Peninjauan kembali nilai hasil studi 

c. Oinyatakan tidak lulus 

d. Pemutusan hubungaan akademik dari Program Studi Magister Profesi 

Psikologi Fakultas Psikologi UGM. 

e. Rekomendasi pencabutan gelar akademik yang diperoleh apabila telah lulus 

f. Rekomendasi pencabutan sertifikat sebutan psikolog kepada Himpsi 

2. Sangsi terhadap pelanggaran etika profesi diberikan pada pelanggar seperti yang 

diatur dalam Kode Etik Profesi Psikologi Indonesia. 
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BAG IAN KEENAM 

UNSUR PENUNJANG 

Unsur penunjang akademik terdiri dari ruang kul iah, laboratorium, unit, center dan 
perpustakaan. 

A. Ruang kuliah 

Ruang kuliah Program Studi Magister PSikologi Profesi terdiri dari 3 (tiga) 

ruangan utama dengan total daya tampung 90 mahasiswa. Pada setiap ruang kelas 

setiap mahasiswa memiliki satu kursi dan meja. 

Disamping itu juga tersedia ruang yang dapat digunakan secara bersama dengan 

mahasiswa S1, S2 Sain dan S3. Semua area baik dalam ruang maupun di luar ruang 

di Fakultas Psikologi UGM dilengkapi dengan fasilitas hot spot. 

B. laboratorium 

Laboratorium berfungsi untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa yang 

digunakan secara bersama oleh civitas akademika Fakultas Psikologi UGM: 

1. Laboratorium Psikodiagnostika. 

2. Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) inklusi. 

3. Laboratorium psikologi indigenous dan budaya (ClCP) 

4. Laboratorium kesehatan mental masyarakat (CPMH) 

C. Unit 

Terdapat beberapa unit lain di Fakultas PSikologi UGM yang berperan dalam 

proses pembelajaran di Magister Psikologi Profesi. Unit-unit tersebut antara lain: 

1. Unit Konsultasi Psikologi (UKP) 

2. Unit Pengembangan Teknologi Belajar (UPTB) 

3. Unit Publikasi 

4. Lembaga Pengembangan Kualitas Manusia (LPKM) 

D. Perpustakaan 

Untuk menunjang proses belajar mengajar, program menyediakan beberapa 
jenis perpustakaan : 

1. Perpustakaan dan jurnal berada di gedung A lantai 3 Fakultas Psikologi 

UGM, Perpustakaan Pusat UGM, dan Perpustakaan Pascasarjana. 

2. Perpustakaan digital yang dilengkapi dengan koneksi internal dan wifi 

3. Perpustakaan audiovisual sebagian besar koleksinya adalah film baik VCD, 

maupun DVD. Saat ini Program Studi Magister Psikologi Profesi memiliki 

sejumlah film yang mendukung proses belajar mengajar. 
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E-Iearning yang dapat digunakan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi antara lain : 

1. SIPUS (Sistem informasi perpustakaan) 

2. ELISA (komunikasi e-Iearning) UGM 

3. i-ELISA (komunitas e-Iearning) UGM 

E. Sistem Informasi 

Data Program Studi Magister Psikologi Profesi secara garis besar ditangani 

dengan komputer jaringan lokal (LAN) dan dengan komputer jaringan luas (WAN). 
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Penutup 

BAGIAN KETUJUH 

PENUTUP 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan in i akan diatur kemudian dengan 

keputusan Dekan Fakultas Psikologi UGM 

Ditetapkan di Yogyakarta 

Pada tanggal ... ........ .. ... ..... ........ ... ... .. . . 

Dekan Fakultas Psikologi UGM 

Supra Wimbarti, M .Sc., Ph.D. 
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