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Ada
banyak
tanda tanya
muncul di benak
kamu ketika muncul
pertanyaan “Belajar apa sih 
kuliah jurusan psikologi?” Betul kan?

Menghapus anggapan bahwa Psikologi itu 
cuma mempelajari orang gila, sejatinya 
Psikologi adalah ilmu yang mempelajari 
tentang perilaku manusia. Mempelajari 
Psikologi menjadi penting karena kita butuh 
memahami orang dalam banyak bidang 
pekerjaan. Bidang kerja Psikologi juga 
sangat luas mulai dari bidang klinis (bekerja 
di rumah sakit, sebagai terapis individu 
dengan kebutuhan khusus, membuka 
pelayanan konseling pribadi dll), bidang 
pendidikan (penyusunan kurikulum, 
konseling dll), bidang industri (SDM, 
pelatihan, membangun budaya organisasi 
dll), sosial (penanganan pasca bencana, 
intervensi sosial dll) serta masih banyak 
cabang ilmu psikologi yang diperlukan 
dalam masyarakat seperti psikologi politik 
maupun psikologi forensik. Tingginya 
kebutuhan akan hal tersebut adalah salah 
satu tujuan kenapa Fakultas Psikologi 
Universitas Pancasila didirikan pada tahun 
2006.

Fokus Fakultas pada bidang Psikologi Bisnis 
juga sebagai salah satu langkah untuk 
memberikan nilai tambah pada para 
alumni di dunia kerja, sehingga para 
alumni  juga memahami proses bisnis yang 
ada pada tiap jenis perusahaan sehingga 
dapat berperan dalam posisi-posisi 
strategis. Fakultas Psikologi UP sudah 
menghasilkan banyak sarjana yang bekerja 
pada berbagai perusahaan nasional 
maupun internasional, inilah yang menjadi 
salah satu alasan untuk harus bergabung 
bersama para lulusan kami.

2

FASILITAS
Sistem Informasi Akademik Online
Gedung Baru Fakultas
Internet (Wi Fi)
Ruang Audio Visual
Kelas Multimedia full AC
Seminar
Student Coaching & Counseling
Poliklinik dan Gedung Serba Guna
Laboratorium Psikologi
Bank BNI dan Bank Mandiri
ATM Center
Stasiun Universitas Pancasila

KERJASAMA

Westminster University, London, Inggris
Erasmus University of Rotterdam, Netherland
University of Malaya, Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Malaysia Sarawak
Universitas Padjadjaran
Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
Asosiasi Penyelenggara Pendidikan 
Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI)

Yayasan Pulih
Ikatan Psikologi Klinis (IPK)

BIAYA PENDIDIKAN S1 PSIKOLOGI
Tahun Akademik 2015/2016

SEMESTER 1 SEMESTER 2 s.d 4
(per semester)

SEMESTER 5 s.d 8
(per semester) TOTAL PEMBAYARAN

RP. 15.600.000 RP. 8.900.0000 RP. 6.400.0000 RP. 67.900.000
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PROGRAM STUDI

PSIKOLOGI
KELAS REGULER

LAMA STUDI

BEBAN STUDI

PERSYARATAN

UJIAN SARINGAN MASUK

KEGIATAN PENUNJANG AKADEMIK

Lama Studi 4 Tahun (8 Semester)

Beban Studi 144 sks

Lulusan SMA, SMK, MA (Semua Jurusan)

Tes Potensi Akademik (TPA)
Bahasa Inggris
Wawancara

Konsultasi dengan pembimbing akademik (PA) 
Kesempatan Magang sesuai dengan bidang 
Psikologi yang diminati
Kunjungan Lapangan: Industri, Instansi kese-
hatan dan Institusi pendidikan 

Pengembangan minat diarahkan pada Psikologi Klinis 
dewasa dan anak, Psikologi Industri dan Organisasi, 
Psikologi Sosial juga Psikologi Pendidikan melalui 
program magang ke berbagai institusi dan perusahaan.
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GOOGLE 
MAP

DEPOK

PASARMINGGU

Bagi kamu-kamu yang berasal dari luar kota atau 
bertempat tinggal jauh dari Universitas Pancasila, kamu 
dapat mempertimbangkan untuk tinggal indekos.  

Pastikan dan perhitungkan kebutuhan kamu sebelum 
memutuskan untuk indekos, beberapa pertimbangan 
antara lain biaya transport, biaya makan, biaya 
indekos bulanan termasuk biaya pendukung kuliah 
(biaya beli buku, fotokopi, mengikuti kegiatan 
kemahasiswaan dll).
Hubungi staf kemahasiswaan atau akademik fakultas 
untuk rekomendasi tempat yang sesuai dengan 
kebutuhan belajar kamu.
Biaya sewa tempat indekos di wilayah Srengseng 
Sawah bervariasi antara Rp. 350.000 s.d Rp 
1.000.000 tergantung fasilitas yang didapatkan. 

Pilihlah dengan bijak.

TIPS
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KEGIATAN

MAHASISWA

Senat Mahasiswa
Badan Perwakilan Mahasiswa
KAIN (Kami Untuk Indonesia)
Nautica Escrita (Pers)
Parter (Video Dokumenter)
Futsal
Basket
Latihan Dasar Kepemimpinan
Pelatihan Integritas, Peningkatan Kompetensi Psikologi
Pelatihan Persiapan Mencari Kerja

Demi menggali potensi serta mempertajam softskill, para 
mahasiswa akan banyak terlibat dalam aktivitas yang 
berada di bawah naungan organisasi antara lain:
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Pilih jurusan yang sesuai dengan minat agar setiap waktu 
yang dilalui selalu menyenangkan. Jangan memilih 
jurusan karena paksaan pihak manapun juga jangan 
mengikuti teman yang belum tentu memiliki keinginan 
dan minat yang sama.

Pastikan informasi yang detil sudah ditangan meliputi 
mata kuliah yang akan dipelajari, latar belakang 
universitas, rincian biaya, kualitas pendidikan dan 
tentunya prospek kedepannya. Cek website dari institusi 
tersebut atau bisa datangi langsung  pusat informasinya.

Jaga komitmen karena setiap pilihan pasti ada 
konsekuensi profesi. Jangan sampai menginginkan 
sebuah status tapi  t idak mau menjalankan 
konsekuensinya. Misalnya ingin menjadi seorang guru, 
tetapi tidak bisa sabar menghadapi anak murid.

Sesuaikan jurusan dengan cita-cita yang diinginkan. 
Konsultasikan dengan orang tua atau guru BK tentang 
jurusan tertentu.

Selalu siapkan alternatif lain karena terkadang hal-hal 
tidak menyenangkan bisa terjadi sehingga mempunyai 
plan B patut dipertimbangkan.

Apabila butuh bimbingan, kamu dapat menghubungi tim 
PKPT Consulting di nomor +62-813-1776-8282 (Astri).

                         Selamat memilih jurusan!

Memilih jurusan ketika akan melanjutkan ke jenjang 
perguruan tinggi terkadang bisa membingungkan. Yuk cek 
beberapa tips berikut.

TIPS MEMILIH JURUSAN
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PRODUCTION

PROGRAM SARJANA (S1) REGULER
Srengseng Sawah, Jagakarsa

Jakarta Selatan 12640
Telp. (021) 78882874 | 7872462

(021) 7270131 ext. 653
http://psikologi.univpancasila.ac.id

e-mail: psikologiup@univpancasila.ac.id

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PANCASILA

TWITTER:  @psikologiup
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