
 

 

 

 

 

  



 

 

PROFIL FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

 

Program studi Psikologi didirikan pada tahun 1985 sebagai salah satu 
program/jurusan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Malang. 1 tahun kemudian program studi ini menjadi Fakultas 
tersendiri dan memperoleh status TERDAFTAR dari Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan dengan SK nomor 0502/0/1986 tertanggal 28 Juli 1986. 
Tanggal SK ini ditetapkan sebagai berdirinya Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Sejalan dengan Sistem Pendidikan Tinggi, Fakultas Psikologi secara Nasional 
diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang memperoleh predikat “Terakreditasi A”  
sejak tahun 2016 s/d sekarang.  
 

Visi 
Tahun 2025 Program Studi Psikologi UMM menjadi pusat pengembangan ilmu 
psikologi terapan yang terkemuka di Asia Tenggara untuk kesejahteraan insani 
berdasarkan nilai-nilai Islam. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan 

prinsip dan temuan ilmiah di bidang psikologi untuk memecahkan masalah 
praktis manusia. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis kasus psikologi. 
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan insani. 
4. Menyelenggarakan pengelolaan program studi yang amanah. 

 

Fasilitas 
 Ruang kuliah  ber AC 
 Ruang Seminar ber AC 
 Laboratorium Psikologi 
 Perpustakaan 
 Layanan Internet 
 Layanan Kesehatan 
 Layanan Bimbingan & Konseling 

 Beasiswa 
 Bank 
 Kerja Paruh Waktu 
 Asrama Mahasiswa 
 Unit Usaha 
 Sarana Olah Raga 
 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

 
 



 

 

 
Laboratorium 

1. Laboratorium Akademik 
2. Laboratorium Psikologi Terapan (LPT);  

a. LPT Psikososial 
b. LPT Keluarga dan Tumbuh Kembang Anak (LPT KA) 
c. LPT Pengembangan Individu Berkebutuhan Khusus (LPT PIBK) 
d. LPT Industri dan Pendidikan (LPT IP) 

 

Unit Pendukung Pengembangan Mahasiswa 
1. Career Center (CC) 
2. Dana Sosial Mahasiswa (DSM) 
3. Psychology Forum (PF) 

 

Tenaga Pengajar 
Terdiri dari dosen doctor (S3) dan master (S2) yang berasal dari berbagai 
perguruan tinggi bereputasi baik dalam maupun luar negeri. 
 

Prestasi Mahasiswa 
1. Juara di tingkat internasional dan Nasional dalam berbagai ajang kompetisi, 

seperto lomba Esay, lomba video kreatif, lomba LKTI, putra purtri kampus, 
dan lomba-lomba yang lain. 

2. Magang BUMN 
 

Beasiswa 
1. Beasiswa hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru  terbaik. 
2. Beasiswa Alumni SMA/SMK/MA Muhammadiyah 
3. Beasiswa Saudara Kandung 
4. Beasiswa Yatim Piatu 
5. Beasiswa Anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang 

direkomendasikan PDM (Beasiswa PPUT/PPKU)  
6. Beasiswa Alumni 
7. Beasiswa Djarum 
8. Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA) 
9. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 
10. Beasiswa Toyota dan Astra 

 



 

 

PROFIL ALUMNI 
Lulusan Fakultas Psikologi UMM Melintas Batas Profesi 

 

1. Badrut Tamam, S.Psi: Bupati 
Pamekasan  Periode 2018 – 2023 
(Alumni angkatan 1998) 

 
 
2. Dwi Asih Andarwati, S.Psi: 

Pengusaha (Alumni angkatan 1997) 

 
 

3. Doni Tri Prasetya, S.Psi: HRD. PT. 
Barata Indonesia (Persero) – 
BUMN (Alumni angkatan 2007) 

 

4. Sri Retno Yuliani, S.Psi: Terapis ABK 
& Owner Sekolah Luar Biasa (SLB) 
River Kids Malang (Alumni 
angkatan 1996) 

 
 

5. Ansari Setyo Prabowo, S.Psi: Waka 
Kesiswaan & Guru BK SMA Al 
Hikmah Surabaya: (Alumni 
Angkatan 2001) 

 
 

6. M. Hilmi Faiq, S.Psi: Wartawan 
Kompas (Alumni Angkatan 1999) 

 



 

 
7. Arief Zulkarnain, S.Psi: Asesor 

Assessment Center Nasional  
(Alumni angkatan 2000) 

 
 

8. Alif Bagus, S.Psi: Polisi Republik 
Indonesia (Alumni angkatan 1999) 

 
 

9. Mayor Kes Fadilah S.Psi, M.Psi., 
Psikolog: Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) Angkatan Udara 
(AU) (Alumni angkatan 1997) 

 
 

 
 
 

10. Dr. Endah Kurniawati Purwaningty
as, M.Psi., Psikolog: Dosen Fakultas 
Psikologi UIN Malang (Alumnii 
angkatan 1993) 

 
 

11. Effiana Yuriastien, S.Psi. Psikolog: 
Kepala Poli Psikologi RSJ Dr. 
Radjiman Wediodiningrat Lawang 
Malang (Alumni angkatan 1989) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fakutas Psikologi UMM membentuk 

karakater saya menjadi pribadi 

mandiri, antusias belajar hal baru, 

beroganisasi dan mengabdi pada 

masyarakat hingga saat ini dapat 

berkontribusi pada negara melalui 

Dinas Psikologi TNI AU. 



 

 
Dekan Fakultas Psikologi 
Muhammad Salis Yuniardi, M.Psi., Ph.D., Psikolog 

 

Kenapa harus kuliah di psikologi 
UMM?  

Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang 
memiliki tekad mencetak “Students Today, Leaders 
Tomorrow”. Oleh karenanya UMM mendorong mahasiswa 
untuk berprestasi setinggi mungkin, baik akademik maupun 
non-akademik. Kampus yang sejuk dan asri dengan 
pemandangan gunung indah mengitari, fasilitas modern 
seperti perpustakaan, kafetaria, rumah sakit, tempat 
rekreasi, laboratorium IT serta wifi yang sangat memadai 

merupakan beberapa contoh sarana yang disediakan UMM untuk menunjang pencapaian 
prestasi mahasiswa. Belum lagi tersedia lebih dari 70 unit kegiatan mahasiswa (UKM) 
dimana mahasiswa dapat menyalurkan bakat dan minatnya, mulai dari olahraga, seni, 
wirausaha, karya ilmiah maupun aktivitas-aktivitas pertukaran pelajar di berbagai negara 
Asia dan Eropa. Kerjasama dengan berbagai lembaga dalam negeri (seperti magang BUMN) 
dan luar negeri (seperti Erasmus Mundus dan AISEC) juga menjamin mahasiswa akan 
mendapatkan pengalaman belajar maupun pengalaman kerja baik di dalam maupun luar 
negeri.  
Di UMM, tiada prestasi yang tidak dihargai. Sebagai contoh, mahasiswa yang memenangkan 
kompetisi selain mendapat hadiah dari kejuaraan yang dia ikuti juga akan mendapat 
penghargaan dari universitas berupa dana pembinaan, bahkan dalam beberapa prestasi 
yang sifatnya nasional atau internasional bisa dikonversi sebagai mata kuliah. 
Kedua, Psikologi UMM adalah psikologi yang bukan sekedar bernarasi, namun nyata 
berkontribusi bagi kesejahteraan manusia, “Applying Psychology, Welfaring Humanity”. 
Visi menjadi Pusat Psikologi Terapan berbasis nilai-nilai Islam yang terkemuka di Asia 
Tenggara diwujudkan dengan rancangan kurikulum yang membekali mahasiswa ketrampilan 
praktis menyelesaikan masalah nyata manusia dalam berbagai seting.  
Di tahun pertama, mahasiswa membekali diri dengan konsep-konsep dasar psikologi. Di 
tahun kedua, mahasiwa belajar metode penelitian serta bermacam asesmen psikologi 
(intelegensi, bakat minat, kepribadian, anak berkebutuhan khusus, kinerja dsb). Di tahun ke 
tiga mahasiswa mengasah kemampuan intervensi, baik konseling individu, group maupun 
keluarga, mendesain dan melaksanakan training pada perusahaan-perusahaan, maupun 
intervensi pemberdayaan komunitas. Di semester tujuh, mahasiswa menjalani magang 
kerja, bisa di perusahaan maupun lembaga pendidikan, sembari menyelesaikan tugas akhir. 
Desain kurikulum ini mampu mengantarkan banyak mahasiswa lulus 3,5 tahun dan secara 
rata-rata tidak lebih dari 4 tahun, dengan kompetensi unggul yang siap memenangkan 
peluang kerja maupun menjadi psikopreuner. 
Menujang penerapan kurikulum psikologi terapan, Psikologi UMM memiliki satu 
Laboratorium Akademik yang didalamnya terdapat laboratorium psikoneurologi, 
laboratorium asesmen dan intervensi, serta laboratorium eksperimen dan psikometri. Selain 
itu Psikologi UMM juga memiliki empat Laboratorium Psikologi Terapan (LPT), yaitu: LPT 
Psikososial, LPT Keluarga dan Tumbuh Kembang Anak (LPT KA), LPT Pengembangan 



 

Individu Berkebutuhan Khusus (LPT PIBK), serta LPT Industri dan Pendidikan (LPT IP). 
Mahasiswa dapat mengembangkan diri maupun menjadi bagian dari Laboratorium 
Akademik maupun LPT-LPT yang ada. Semisal, dengan menjadi bagian dari LPT Psikososial 
mahasiswa akan mendapat pelatihan psikososial dan selanjutnya pengalaman melakukan 
pendampingan psikososial di daerah-daerah bencana; dengan menjadi bagian dari LPT KA 
mahasiswa dapat menjadi asisten pengajar di PAUD Surya Gemilang yang merupakan salah 
satu laboratorium dibawah LPT KA maupun terlibat dalam proses mendampingi penanganan 
kasus-kasus anak dan keluarga; melalui LPT PIBK mahasiswa dapat terlibat dalam 
pendampingan sekolah-sekolah inklusi maupun terlibat dalam proses identifikasi dan 
penanganan anak-anak berkebutuhan khusus; dengan menjadi bagian dari LPT IP 
mahasiswa bisa terlibat dalam berbagai kegiatan rekrutmen, seleksi promosi, analisa 
jabatan maupun training-training di perusahaan-perusahaan maupun lembaga-lembaga 
pemerintah yang menjalin kerjasama dengan LPT IP. 
Nilai tambah lain dari kuliah di psikologi UMM adalah atmosfer Indonesia dan atmosfer 
internasional. Mahasiswa lokal UMM berasal dari berbagai daerah di Indonesia sehingga 
mahasiswa saling belajar beragam budaya di Indoensia dan hidup harmoni. Sedangkan 
terkait atmosfer international, setiap tahun selalu dihadirkan pengajar-pengajar asing baik 
untuk mengajar dalam kelas, memberikan kuliah tamu maupun menjadi pembicara dalam 
seminar ataupun konferensi yang diselenggarakan Fakultas Psikologi UMM. Selain itu, 
Psikologi UMM juga sering menerima mahasiswa asing sebagai bagian dari pertukaran 
pelajar yang mengikuti short course maupun magang di Fakultas Psikologi UMM, dimana 
mahasiswa lokal selalu dilibatkan dalam kegiatan mereka pula sehingga interaksi mahasiswa 
bersifat global. Beberapa kerjasama dengan mitra universitas di luar negeri juga memberi 
kesempatan mahasiswa untuk mengikuti konferensi international maupun pertukaran 
pelajar dalam skema transfer credit (kuliah 1 semester – 1 tahun) atau sekedar short course 
yang beberapa diantaranya memberikan beasiswa untuk tuition fee (biaya kursus gratis). 
Selain itu, beberapa kerjasama tingkat universitas seperti dengan ERASMUS Mundus dan 
AISEC juga memberi kesempatan mahasiswa untuk mengikuti pertukaran pelajar, short 
course, kerja volunter bahkan studi lanjut di negara-negara Eropa dan Asia. Tahun ajaran 
2020/2021 Fakultas Psikologi juga membuka kelas International yang menerima mahasiswa 
Indonesia dan asing dimana seluruh pengajaran akan dilakukan dalam bahasa Inggris dan 
mahasiswa akan dilibatkan kegiatan international seperti konferensi dan short course di luar 
negeri.  
Singkat kata, kuliah di Psikologi UMM yang telah terakreditasi A sejak 2006, menjamin lulus 
tidak lebih dari 4 tahun dan menjamin lulus dengan kompetensi unggul untuk 
memenangkan kompetisi baik lokal maupun global. Mari menjadi bagian dari keluarga besar 
Psikologi UMM. 
 

KONTAK       Pendaftaran Mahasiswa Baru 
Alamat: GKB IV Lt. 5      www.pmb.umm.ac.id atau  
    Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang   scan me 
Tlp. : 0341-464318 pes. 233 
HP/WA: 0812-3032-1019       
Web : psikologi.umm.ac.id            
Email : psikologi@umm.ac.id            
 
 


