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Fun Fact: F. Psikologi Unpad

• Fakultas Psikologi pertama yang langsung berdiri 
sebagai fakultas bukan berkembang dari program 

studi lain

• Didirikan atas gagasan dan kebutuhan Psikologi 
Angkatan Darat



Siapa kami?
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Pengenalan prodi Psikologi S1 Unpad



Siapa Prodi Psikologi S1 Unpad?

● Salah satu Prodi Psikologi tertua di Indonesia berdiri sejak 1961

● Memiliki visi untuk menjadi penyelenggara pendidikan tinggi
yang unggul di tingkat regional dalam pengembangan ilmu dan

penerapan Psikologi bagi kesejahteraan umat manusia

● Terakreditasi A 



Siapa Prodi Psikologi S1 Unpad?

● Dirancang untuk para mahasiswa yang memiliki minat kuat
untuk memahami perilaku manusia dan fungsi-fungsi Psikologi
yang melatarbelakanginya melalui pendekatan biopsikososial.

● Menggunakan model kurikulum OBE (Outcome Based 
Education), dimana proses belajar yang dilakukan akan

mengacu pada output yang nyata (Capaian Pembelajaran).

● Telah mulai melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus
Merdeka TA. 2020/2021



Profil Lulusan Prodi 
Psikologi S1 Unpad

02

Enam profil lulusan Prodi Psikologi S1 Unpad







Jadi apa setelah Lulus

Pengembang
alat ukur
psikologi

● Alat ukur di psikologi seringkali berupa instrumen

yang tujuannya mengukur karakteristik psikologis

manusia di berbagai bidang. 

● Misalnya, kuesiner atau survei UX dari perusahaan

seperti Gojek atau Shopee, survei perilaku politik, 

pemerintahan, kebencanaan atau layanan sosial.



Jadi apa setelah Lulus

Periset
atau
Peneliti
Psikologi

● Melakukan penyelidikan suatu masalah psikologis

secara sistematis, kritis dan ilmiah.

● Misalnya, periset di bidang periklanan dan peneliti

di bidang perilaku konsumen dapat mengetahui

minat dan kebutuhan konsumen atas pelayanan

dari produk atau jasa yang ditawarkan



Jadi apa setelah Lulus

Konselor ● Membantu individu atau kelompok agar 

mereka dapat mengenali dan menyelesaikan

permasalahan psikologisnya

● Misalnya Bimbingan konseling di sekolah, 

Konselor HIV, konselor kesehatan, konselor karir



Jadi apa setelah Lulus

Konsultan
Psikologi

● memberikan petunjuk, pertimbangan, saran, 

bahkan melakukan penanganan sebagai solusi

dari suatu permasalahan psikologis yang ada.

● Karir sebagai seorang konsultan lebih cenderung

menangani masalah psikologis yang non-klinis, 

seperti dalam ranah industri, hukum, kesehatan, 
pengembangan komunitas,



Jadi apa setelah Lulus

Tenaga kerja di 
bidang
pengembangan
manusia

● Tugas yang dilakukan tidak jauh-jauh dari

mengembangkan, mengatur, dan

mendorong potensi terbaik indivdu

● Misalnya, pekerjaan seperti pengajar, coach, 

fasilitator, trainer, human capital, manajer, 

dan penyuluh.



Jadi apa setelah Lulus

Digital Psychology 
Enterpreneurship ● orang yang berbinis atau berwirausaha membutuhkan

pengetahuan psikologi dalam dunia digital sehingga
dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada di 
masyarakat,

● Misalnya, menjadi seorang pebisnis, penulis, 
konten kreator, youtuber, influencer dengan
memanfaatkan pengetahuan UX dan Digital 
Behavior



Sikap dan Nilai 

Penguasaan
Ilmu
Pengetahuan

Keterampilan
Umum

Keterampilan
Khusus



Mengapa IPA?
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IPA digunakan untuk 

Mata kuliah Biopsikologi --
Neuropsikologi

Psikologi Kesehatan, kuliah 
pilihan pada rumpun
kesehatan-- AHS

Pendekatan
Biopsikososial

Profil lulusan
Pengembang alat 
ukur: Psikometri, 
Statistika, Konstruksi 
Tes à kemampuan 
matematika

Rumpun Kesehatan

Berpikir Diagnostik
Bagi peminat profesi 
psikologi, pemanfaatan 
asesemen prodi Sarjana: 
observasi dan interview



Jalur Penerimaan
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JALUR SMPTN

● Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), 

merupakan Seleksi yang dilakukan berdasarkan prestasi tinggi

yang ditunjukan secara konsisten oleh calon mahasiswa

selama di SMA/SMK/MA. Data yang digunakan adalah

Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang berisi rekam

jejak kinerja sekolah dan prestasi akademik siswa.



JALUR SBMPTN

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), 

merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan

menggunakan hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) saja

atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh

PTN. UTBK dapat diikuti oleh siswa dari pendidikan menengah

(SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan Paket C. 



JALUR MANDIRI

Seleksi Mandiri tetap menitikberatkan pada kemampuan

akademik, bukan sekedar kemampuan secara ekonomi. 

Mahasiswa yang diterima melalui Jalur Mandiri membayar biaya

pendidikan sesuai dengan program pendidikan berdasar SK 

Rektor dengan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) tertinggi (UKT 5) 

dan dikenakan biaya Dana Pengembangan (DP) dengan besaran

yang berbeda-beda.



BIAYA PENDIDIKAN
JALUR SNMPTN dan SBMPTN

1. BKT (Biaya Kuliah Tunggal)
BKT adalah keseluruhan biaya operasional setiap

mahasiswa per semester pada suatu program studi.

2. UKT (Uang Kuliah Tunggal)
UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap

mahasiswa setiap satu semester. Sistem pembayaran pada 
UKT disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan 

ekonomi masing-masing mahasiswa.



BIAYA PENDIDIKAN
JALUR SNMPTN dan SBMPTN: 2020

BKT        : Rp.    10.786.319

Golongan UKT tergantung kepada kemampuan dan 
keadaan ekonomi masing-masing mahasiswa

~ UKT1      : Rp.       500.000
~ UKT2     : Rp.     1.000.000
~ UKT3     : Rp.    2.500.000
~ UKT4     : Rp.    5.000.000
~ UKT5     : Rp.    7.500.000



BIAYA PENDIDIKAN
JALUR MANDIRI: 2020

Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Dana Pengembangan (DP)

● UKT menggunakan nilai tertinggi (UKT 5) 
UKT 5 : Rp. 7.500.000

● DP (Dana Pengembangan)
DP adalah dana yang dibayarkan mahasiswa di tahun

pertama saja sebagai dana pengembangan Pendidikan.
DP S1 Psikologi : Rp. 75.000.000



E-mail:
humas.psikologi@unpad.ac.id

+62 22 7794126 

http://sarjana.psikologi.unpad.ac.id/

Terima kasih

http://sarjana.psikologi.unpad.ac.id/

