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LATAR
BELAKANG
Fakultas Psikologi Universitas

Pancasila diselenggarakan sejak

tahun 2006 dengan Surat

Keputusan Izin Operasional no

1884/D/T/2006 tanggal 7 Juni

2006 dan bernaung di bawah

Yayasan Pendidikan Universitas

Pancasila. Berdirinya Program Studi

Psikologi merupakan respon

terhadap kebutuhan masyarakat

akan mutu jasa profesi psikologi

yang berstandar nasional dan

internasional dalam memantapkan

perannya di sektor industri,

pemerintahan, kemasyarakatan,

serta pendidikan di Indonesia. Pada

Desember 2019 F.Psi. UP

Terakreditasi “A” berdasarkan SK

BAN PT Nomor 4616/SK/BAN-

PT/Akred/S/XI/2019 yang berlaku

sampai dengan 20 November 2024.

Pada saat ini jumlah mahasiswa

Fakultas Psikologi sebanyak ± 500

orang, dan sudah menghasilkan

lebih dari 10 angkatan lulusan.

Fakultas Psikologi merumuskan dan

menetapkan visi, misi, dan tujuan dalam

rangka penetapan arah

yang jelas bagi langkah-langkah strategis

dan sinergis. Visi Fakultas Psikologi

Universitas Pancasila saat ini adalah: 

"Menjadi Fakultas
Psikologi yang Unggul
dan Terkemuka
berdasarkan Nilai-Nilai
Pancasila dengan Ciri
Khas pada Psikologi
Bisnis"



Memanfaatkan dasar-dasar keilmuan psikologi yang telah dipelajari untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia

Mengkonstruksi pemikiran konseptual yang logis dan sistematis

berdasarkan data, dengan menerapkan kerangka pemikiran psikologi

bisnis

Terampil dalam melakukan konsultasi individual maupun kelompok dalam

berbagai seting

Terampil dalam melakukan wawancara dan observasi baik secara

individual maupun kelompok, serta mampu mengelola dan menggunakan

sejumlah alat tes psikologi yang sesuai dengan kapasitasnya.

Fakultas Psikologi Universitas Pancasila kemudian mencoba mewujudkan visi

tersebut melalui sejumlah misi, diantaranya adalah menyelenggarakan proses

pendidikan tinggi psikologi yang berorientasi pada Psikologi Bisnis

berdasarkan rumusan KKNI, SNPT dan SKKNI. 

Untuk dapat mendukung misi tersebut, penyusunan kurikulum pendidikan

tinggi pun dilakukan berbasis kompetensi.  Dalam proses pendidikannya,

mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan tetapi juga sejumlah

keterampilan untuk menunjang kompetensinya sebagai lulusan Psikologi

yang siap kerja. Setelah mengikuti kegiatan pendidikan di Fakultas Psikologi

Universitas Pancasila, para lulusan diharapkan akan mampu: 

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, berbagai metode

pembelajaran diberikan kepada mahasiswa, seperti metode ceramah dan

diskusi interaktif, pembelajaran berbasis proyek dan kasus, dan sebagainya.

Dengan tujuan agar lulusan Fakultas Psikologi kelak dapat melakukan tugas-

tugasnya dengan baik dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya di

dunia kerja, maka Fakultas Psikologi Universitas Pancasila membekali

mahasiswa dengan program praktik kerja atau magang. Melalui program ini

mahasiswa dapat belajar langsung di lapangan kerja untuk menerapkan

pengetahuan yang dimiliki dan meningkatkan kompetensinya. Dengan

demikian, setelah menyelesaikan studinya, mahasiswa dapat menerapkan

ilmu dan pengalaman yang telah diperolehnya dalam program magang

tersebut di dunia kerja. 



Program Magang (internship) adalah

suatu kegiatan pembinaan yang

dilakukan secara terstruktur di

mana mahasiswa ditempatkan di

instansi untuk meningkatkan

kompetensi mahasiswa Fakultas

Psikologi Universitas Pancasila.

PROGRAM
MAGANG

Tujuan Magang
Program magang bertujuan untuk

memberikan kesempatan bagi

mahasiswa untuk mengaplikasikan

pengetahuan dan keterampilan

yang telah diperoleh selama

mengikuti pendidikan di Fakultas

Psikologi Universitas Pancasila. Di

samping itu, program magang juga

memberikan kesempatan bagi para

mahasiswa untuk memiliki

pengalaman kerja dalam rangka

peningkatan kompetensi

mahasiswa. 

Selain itu, program magang ini juga

dapat menjadi sarana kerja sama

antar-institusi dalam rangka

membangun jejaring. 

Manfaat Magang

Mahasiswa dapat

mengaplikasikan ilmu

pengetahuan psikologi yang

dimiliki ke dunia kerja

Mahasiswa dapat belajar hal-hal

yang bersifat praktis di dunia kerja

Mahasiswa dapat memahami

perbedaan situasi perkuliahan dan

situasi kerja sehingga dapat lebih

mempersiapkan diri menghadapi

situasi kerja

Memperoleh masukan (feedback)

dari instansi penerima program

magang sebagai bahan evaluasi

terhadap kurikulum dan metode

pembelajaran, serta program

pengembangan kompetensi dan

soft skill yang dibutuhkan

mahasiswa di dunia kerja

Mendapatkan bantuan sumber

daya manusia yang dapat memberi

kontribusi pada instansi.

Manfaat bagi Mahasiswa

Manfaat bagi Fakultas Psikologi

Manfaat bagi Instansi Penerima

Dengan terselenggaranya program

magang, Fakultas Psikologi dan

Instansi Penerima juga dapat menjalin

hubungan kerja sama baik akademik

maupun non-akademik sehingga dapat

memberi manfaat bagi kedua belah

pihak



Kompetensi yang Dikembangkan dari
Program Magang
Sehubungan dengan diberlakukan-nya Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(SNPT) maka seluruh kegiatan akademik Fakultas Psikologi Universitas

Pancasila mengikuti ketentuan-ketentuan dalam SNPT. Dengan demikian

kompetensi mahasiswa yang dikembangkan dalam program magang oleh

Instansi Penerima Program Magang agar diarahkan sesuai dengan Capaian

Pembelajaran Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, yang mencakup

kompetensi Sikap, Penguasaan Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan

Keterampilan Khusus, yang disesuaikan dengan Instansi Penerima Program

Magang. 

SIKAP
Bekerja sama dan memiliki

kepekaan sosial serta kepedulian

terhadap masyarakat dan

lingkungan

Menunjukkan sikap bertanggung

jawab atas pekerjaan di bidang

keahliannya secara mandiri

Kritis, kreatif, komunikatif,

antusias, dan ikhlas dalam

menjalankan profesinya guna

mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan sosial.

PENGETAHUAN
Menguasai konsep dasar psikologi,

mulai dari pemahaman mengenai

proses dan fungsi mental manusia,

kepribadian manusia, pengukuran

psikologi, prinsip psikodiagnostika

dan penanganannya, aplikasi

psikologi dalam berbagai ranah,

metodologi penelitian psikologis,

hingga prinsip etika profesi dan

kode etik Indonesia.

KETERAMPILAN UMUM
Mampu menerapkan pemikiran logis,

kritis, sistematis, dan inovatif

Mampu menunjukkan kinerja mandiri,

bermutu, dan terukur

Mampu memelihara dan

mengembangkan jaringan kerja

dengan pembimbing, kolega,

sejawat baik di dalam maupun di luar

lembaganya.

KETERAMPILAN
KHUSUS

Melakukan wawancara, observasi,

tes psikologi yang diperbolehkan

sesuai kaidah psikodiagnostik dan

Kode Etik Psikologi

Mampu mengomunikasikan gagasan

secara efektif dengan

memanfaatkan teknik informasi

Mampu mengembangkan diri dan

karier

Mampu menganalisis persoalan

psikologis non-klinis dan persoalan

perilaku, serta menyajikan alternatif

pemecahan masalah



Peserta Program Magang
Peserta program magang adalah mahasiswa Fakultas Psikologi yang telah

lulus minimal 108 SKS, dan umumnya sedang atau telah menyelesaikan

perkuliahan pada semester VII. Mahasiswa yang sedang berada pada

semester VII maksimal mengambil 3 mata kuliah selama mengikuti program

magang.

Mahasiswa telah dibekali dengan Kurikulum Fakultas Psikologi yang

menekankan pada Kompetensi Observasi dan Wawancara, Kompetensi

menyusun penelitian, dan Kompetensi mengenal alat-alat tes psikologi. 

Penempatan Program Magang disesuaikan dengan minat mahasiswa yaitu di

bidang Klinis, PIO, Penelitian, Sosial, dan Pendidikan.

Waktu Pelaksanaan Program Magang
Program magang diselenggarakan sejak awal semester Ganjil maupun Genap

Tahun Akademik berjalan. Program magang ini dilaksanakan selama

sedikitnya 12 minggu atau kurang lebih tiga bulan, dan akan disetarakan

sebanyak tiga SKS. 

Mahasiswa wajib mengikuti Program Magang dalam empat hari kerja dalam

satu minggu karena satu hari dimanfaatkan untuk melaporkan kegiatan ke

Fakultas. Fleksibilitas hari dapat ditentukan dengan instansi penerima

program magang. 



Skema Pelaksanaan Magang
Terkait dengan situasi pandemi COVID-19, maka ada tiga alternatif pilihan

skema pelaksanaan Magang yang dapat dijalankan oleh mahasiswa dengan

Instansi Penerima Program Magang.

MAGANG BIASA
Tatap Muka / Virtual

Waktu minimal 12 minggu

Bila dilakukan secara tatap muka, maka

instansi penerima magang perlu

memastikan penerapan protokol

kesehatan yang ketat untuk menjamin

keselamatan mahasiswa peserta

program magang.

Setiap harinya mahasiswa

mendokumentasikan kegiatan harian

yang diverifikasi oleh pendamping dari

instansi penerima magang sebagai

catatan. Cakupan pekerjaan yang akan

dilakukan oleh mahasiswa disepakati

sejak awal program magang

berlangsung.

Di akhir pelaksanaan magang,

mahasiswa wajib membuat laporan

pelaksanaan kegiatan magang yang

akan dipresentasikan dan dinilai oleh

Dosen Pembimbing Magang dari

Fakultas Psikologi UP

MAGANG ONE-SHOOT
Mahasiswa menghubungi instansi

penerima magang dan melakukan

wawancara mendalam untuk mencari

masalah yang ada pada instansi

terhadap penanggungjawab program

magang di intansi. 

Mahasiswa melakukan analisis

menggunakan teori psikologi yang

sudah dipelajari terhadap masalah

tersebut dan membuat sebuah

rancangan perubahan (action plan).

Rancangan perubahan ini kemudian

didiskusikan dengan instansi penerima

program magang untuk disepakati.



Penanggung Jawab Magang

FAKULTAS PSIKOLOGI 
Penanggung jawab program magang

adalah Dekan Fakultas Psikologi,

sementara koordinator program magang

adalah Kaprodi Fakultas Psikologi.

Masing-masing mahasiswa dibimbing

oleh dosen pendamping program magang

yang ditetapkan oleh Kaprodi. Dosen

pendamping program magang

merupakan Dosen Tetap Fakultas

Psikologi yang bertugas membimbing

dan melakukan koordinasi dengan

instansi penerima program

magang, menjalin relasi dan komunikasi,

melakukan kunjungan, memeriksa dan

memberikan nilai untuk laporan magang

yang disusun oleh mahasiswa.

INSTANSI PENERIMA
Penanggung jawab program magang di

instansi tempat mahasiswa melakukan

kegiatan program magang adalah Bagian

SDM, Pejabat, atau Penanggung Jawab

yang ditunjuk oleh instansi penerima

program magang sebagai

pendamping/supervisor. Penanggung

Jawab program di instansi penerima

program magang perlu mengarahkan

mahasiswa dan memberikan penilaian bagi

mahasiswa peserta program magang

dengan menggunakan Lembar Penilaian

Kompetensi Mahasiswa Program Magang.

Kontribusi Instansi Penerima Magang
Memberdayakan mahasiswa magang untuk melaksanakan tugas-tugas

yang ada dalam institusi/organisasi

Memberikan pembimbingan kepada para mahasiswa untuk meningkatkan

kompetensinya sesuai dengan acuan yang diberikan oleh Fakultas

Psikologi Universitas Pancasila, dan memberikan perlakuan yang layak

kepada mahasiswa.

Mendukung proses pendidikan akademis yang diikuti oleh mahasiswa

dengan cara memberikan ijin apabila mahasiswa perlu meninggalkan

pekerjaannya untuk kepentingan pendidikannya (disertai dengan surat ijin

dari Fakultas Psikologi).

Mendukung pelaksanaan kegiatan magang dengan menyediakan sarana

dan prasarana pendukung yang cukup dan layak serta dalam taraf yang

wajar.

Berhak memberikan teguran kepada mahasiswa apabila terjadi

pelanggaran peraturan dan memberitahukannya pada Fakultas Psikologi.

Memberikan penilaian Program Magang

Memberikan Surat Keterangan Magang kepada mahasiswa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Instansi Penerima yang Pernah Menjalin
Kerja Sama Magang 

Rumah Sakit Marzoeki Mahdi

RSAL Mintohardjo Jakarta

RSPAD Gatot Soebroto Jakarta

RS Mitra Siaga Tegal

dan lain-lain

Klinis

Biro Psikologi SCHEMA

Humanika Consulting

Assessment Center Indonesia

PT BIPI Talenta Indonesia

Yayasan Pulih

Lenting Indonesia

dan lain-lain

Lembaga Penyedia
Jasa Psikologi

Komnas Perlindungan  Anak

Badan Narkotika Nasional

P2TP2A Kota Depok

Dinas Sosial Kota Depok

Lembaga Ketahanan Nasional

(Lemhanas)

Kantor Pos Indonesia

dan lain-lain

Lembaga Pemerintah
Non Kementrian

Kementrian Komunikasi dan Informatika

Direktorat Jendral Bina Pemerintahan

Desa Kemdagri

Kementrian Koperasi dan UKM

Kementrian Perdagangan

dan lain-lain

Lingkungan Kementerian

WWF Indonesia

LSM / NGO

PLK/SLB-C Swakarya

SMA PGRI Cibinong

SMAN 9 Depok

dan lain-lain

Instansi Pendidikan

Youth Laboratory Indonesia

Lembaga Riset

PT Astra Internasional Isuzu

Bundamedic Healthcare System

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

PT Garda Utama Nasional

PT Elnusa Tbk

Ritz-Carlton Mega Kuningan

PT Mitraniaga Cipta Solusi

dan lain-lain

Korporasi

https://www.rsalmintohardjo.com/


PENUTUP
Demikian proposal program magang Fakultas Psikologi Universitas Pancasila.

Besar harapan kami untuk dapat menjalin kerja sama dalam Program Magang

dengan instansi yang Bapak/Ibu pimpin. 

Terima kasih atas perhatiannya.

Narahubung
Anindya Dewi Paramita, M.Psi., Psikolog

Ketua Program Studi 

Fakultas Psikologi Universitas Pancasila

Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan 12640

Telp (021) 78882874, 7270131 Fax (021) 7871325

psikologiup@univpancasila.ac.id / paramita@univpancasila.ac.id


