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LATAR BELAKANG

•Perubahan terjadi sepanjang waktu

•Pendidikan mengikuti dan menginisiasi
perubahan

•Penyelenggara pendidikan dan pendidik
kadang tertinggal oleh perubahan



PERUBAHAN

• Industri 4.0 dengan disrupsinya

•Pandemi Covid-19

•Kebijakan baru (misal MBKM)

•Peraturan dan perundang-undangan



Akar Disrupsi pada Pendidikan Tinggi

• Pemilik pekerjaan lebih butuh skill 
daripada pengetahuan

• Mahasiswa dan lulusan butuh
pekerjaan

• (Calon) mahasiswa terlalu tinggi
harapannya – jadi CEO

• Biaya Pendidikan makin mahal
sementara yang diperoleh stagnan

• Hasil riset kurang bisa diterapkan



Pengaruh pandemi pada pendidikan tinggi 

• Disrupsi terakselerasi

• Berkembang substansi
(tema, kajian) psikologi dan 
metodologinya

• Penyelenggaraan kelas dan
praktikum berubah

• Penanganan dampak
pandemi di pendidikan++

• Peluang baru



Perubahan pendidikan tinggi akibat kebijakan

• Wajib ikut berubah

• Peluang dan tantangan

• Fokus melebar

• Butuh tambah kreatif

• Beban bertambah



Regulasi Pendidikan Psikologi



BEBERAPA AZAS

• Kesatuan

• Keadilan

• Kemanusiaan

• Perlindungan

• Pembagian wewenang

• Keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan



Konsekuensi

•Ada atau tidak ada Undang-
Undang Pendidikan Psikologi, 
harus ada perubahan
pendidikannya

•Perubahan program pendidikan
profesi

•Magister terapan perlu ganti
baju 



CATATAN 
SEMENTARA

• UU Pendidikan dan Layanan Psikologi
membawa perubahan signifikan

• Lulusan pendidikan profesi lebih
banyak kewenangannya

• Strategi pengelolaan pendidikan
psikologi perlu benar-benar cermat

• Pengelolaan lulusan pendidikan
psikologi oleh organisasi profesi lebih
banyak, firm, dan berkualitas



KEWENANGAN LULUSAN

• Layanan: praktik dan
jasa

• Sebagai kewenangan
utama psikolog

• Kewenangan lulusan
akademik: membantu
& partner (kerjasama)

• Di luar layanan yang 
diatur: bebas



Pendidikan 
Psikologi

• Hanya di Pendidikan Tinggi
& di bawah Kementerian 
Pendidikan

• Jalur akademik
• Program sarjana

• Program magister

• Program doktor

• Jalur profesi
• Program profesi (psikolog umum)

• Program spesialis

• Program subspesialis



Pendidikan 
akademik: Sarjana

Pendidikan 
Akademik

Magister

Doktor

Pendidikan 
profesi

Profesi: psikolog 
umum

Spesialis

Subspesialis



PENDIDIKAN 
SARJANA 

PSIKOLOGI

• Pendidikan dasar psikologi

• Terminal



PENDIDIKAN 
MAGISTER 
PSIKOLOGI

Terminal jenjang
magister

Mono & Multi-entry 
(termasuk dari sarjana terapan – D4)

Harus memiliki basis 
psikologi



PENDIDIKAN 
DOKTOR 

PSIKOLOGI

Jenjang pendidikan tertinggi

Menguasai psikologi & 
metodologinya

Ideal: mono entry

Multi entry: bagaimana
membekali kemampuan psikologi?



KURIKULUM

• Sesuai peraturan: Standar
Nasional Pendidikan Tinggi

• Tujuan: lulusan memenuhi
kebutuhan layanan
psikologi, pendidik dan
peneliti psikologi, serta
pengembangan ilmu

• Outcome harus berdaya
saing internasional

• Wajib ada penjaminan
mutu dengan tujuan untuk
peningkatan mutu
pendidikan psikologi dan
pemberian layanan oleh
lulusan



TANTANGAN 
PENGELOLAAN



RESPON YANG WAJIB DILAKUKAN 

• Pendidikan akademik
psikologi yang ‘tidak lagi
murni’ mono disiplin, 
diperkuat psikologinya

• Mengukur kembali
kebutuhan lulusan di 
setiap jenis dan jenjang
pendidikan psikologi

• Fly & fight



PROGRAM 
SARJANA

• Akankah masih
berorientasi pada peminat
program yang banyak?

• Bagaimana
mengakomodasi tuntutan
pendidikan multi disiplin
dengan psikologi sebagai
basis ilmunya?



PROGRAM MAGISTER & DOKTOR

• Bukankah di sini
tempat ideal untuk
mengembangkan
multi/interdisiplin?

• Dapatkah
mengantisipasi isu
psikologis masa 
depan dengan riset
pengembangan?



PENDIDIKAN PROFESI

• Regulasi mengarahkan
pendidikan psikologi
menghasilkan
psikolog. 

• Apakah semua harus
menyelenggarakan
program profesi?

• Mendaratkan program 
spesialis dan
subspesialis



KETERKAITAN PENDIDIKAN 
AKADEMIK & PROFESI
• Basis Pendidikan psikologi (S1) harus

kuat

• Riset-riset untuk keperluan
pengembangan keprofesian digencarkan
(di S2 & S3; di luar prodi)

• Kontekstualisasi riset untuk praktek
profesi

• Kemungkinan mempertimbangkan
kredit dari program profesi di level 
pascasarjana?
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