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N{enindaklanjuti Surat Edaran Rektor UMBY nomor: 447/A.02/Rek''IlI2A2A tentang aturan

Ke4a Dari Rumah (KDR) untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas
mercu Buana Yogyakarta, khususnya memperhatikan butir C.2 \ang menyebutkan bagi
mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan di dalam kampus mulai tanggal 18

maret hinga 2 Juni 202A, maka Program studi Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta merumuskan beberapa alur kegiatan perkuliahan dan

administrasi akademik secara online, dengan prosedur sebagai berikut :

1. Prosedur UJIAN PKPP, INTERNAL, HIMPSI
a. Pendaftaran L.tjian PKPP, INTERNAL DAN HIMPSI

- Mahasisw'a menyiapkan segala persyaratan ujian yang dapat diunduh di web

s)-psrkoitigi.mcrcuhu;tri3-1'ogla..r,":.iii + Download ) magister psikologi
prot'esi

- Lembar pesetujuan dapat dimintakan ACC dengan sara, (i) mengidm file
word kepada Dosen Pembimbing. (2) membubuhkan tandatangan dengan cara

dicetak lalu ditandatangani atau dibubuhi tanda tangan scan. (3) Dosen
pembimbing mengirimkan kembali pada mahasiswa (dalam bentuk fotolfile
PDF) (4) Dosen pembimbing melaporkan dengan TU apabila mahasiswa yang

akan ujian sudah di ACC.
- Mahasiswa melakukan pendaftaran online pada web : sl-

psikologi.nrercntruana-,vogr a.ac.iri ) Download I magister psikologi profesi
- Mahasisu'a wajib mengirimkan file yang di ujikan setelah melakukan

pendaft aran melaui email : ni apr( ) r rnr bl'ql?rme rr: ubu ana i o g-"- a. ac. i cl

- Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran konfrimasi ke TU melalui
hotline Mapro 0858776830003

- Mahasiswa melakukan konfrimasi ke SPV bagi yang ujian PKPP
- Mahasiswa menunggu jadw'al ujian online dari TU

b. Persiapan Ujian PKPP, INTERNAL
- Pihak TLI mendistribusikan berkas yang akan dluiikan kepada bapah/ibu

Penguji dan menyusun kesepakatan jadwal uiian.
- Pihak TU menginformasikan jadwal kepada Penguji. Dosen Pembimbing, dan

Mahasiswa mengkonfrimasi ke SPV PKPP jika bersedia ikut ujian

KAMPUS::
』,Wates km.lo Yogyakarta 55753
■b:p.(0274)6498211,6498212,Faks (0274)6498213



MERCu BuANA
YOGYAKARTA

FAKULTAS PS]XOな00]
PROGRAM STUDi:・ PSiKOLOGllTERAKRED!TAS:A}

・MAGiSTER PSiKOLOCI(TERAKRED!TASi 3)
・MAG:STER PS:KOLOCi PROFESi(TERAKREDITASI B)

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

▲
¨

Management
System
:SC)9001:2015

WttMん tuⅥ COm
109108653428

Mahasiswa yang ditti membCnkan alamat elltail pcsetta yang akan mcngiku」

可ian lnternal

Mttlasiswa yang di哺 i,pCSerta■ lian,Dosen pengtti menviapkan perangkat berupa

Laptop atau HP dengan kamera dan speakcr yang berfungsi nollllal, Koneksi

internet yang stabil,akun Google Hangout/Googie Duoo Petuttukた utOrial dapat

diunduh di link≒ it「■||ヽ 111)if]i1/11ヽ ヽ
'I

Pihak TU akan membuat rup pada Google Hangout/Google Duo yang berisi

Dosen pengtti,peserta yang hadir ttian dan mahasiswa)ang ditti.

Mahasiwa siap l jam sebelumヒjian untuk可 i COba koneksi dan perangk江

Mahasiswa tetap mengenakan pakaian rapi(Laki4aki:berkemla,pcrempuall:

kemaa)
Mahasiswa harus menyiapkan tempat untuk ttian Online yang bersih

Pihak TU akan mcmulai panggilan vidco pada jallll yang sudah ditcntukan untuk

呵ian,dan kcmudian tgian dapat dimulai.

c. Proses Ujian PKPP,INTERNAL
- Pihak Ttj akan mengirimkan berita acaraujian, presensi" form notulen, dan Power

point mahasiswa kepada Dosen Penguji kemudian team penguji mengirimkan

kembali hasil ujian/penilaian ke TLI dengan cara di scan.

- Proses ujian dilaksanakan maksimal 60 menit
- Mahasiswa melakukan Presentasi singkat mengenai kasus- kasus yang akan di

ujikan.
- Mahasiswa diperkenakan untuk menjawab

mempersilahkan

d. Proses Pendaftaran HIMPSI

pertanyaan jika penguji sudah

- Mahasiswa menyiapkan segala pers\'aratan ujian yang dapat diunduh di web

s2-psikolo-ri.mer*uhuana--yog)a.ae id I Download I magisterpsikologi profesi

- Lembar pesetujuan dapat dimintakan ACC dengan cara. (l) mengirim file word

kepada Dosen Pembimbing, (2) membubuhkan tandatangan dengan cara dicetak

lalu ditandatangani atau dibubuhi tanda tangan scan" (3) Dosen pembimbing

mengirimkan kernbali pada mahasiswa (dalam bentuk foto/file PDF) (4) Dosen

pembimbing melaporkan dengan TU apabila mahasiswa yang mau ujian sudah di
ACC.

- Mahasiswa melakukan pendaftaran online pada web : ..2-psikologi.tnercubuana-

logr a.ac.id I Download ) magister psikologi profesi

- Mahasiswa wajib mengirimkan file yang di ujikan setelah melakukan pendafiaran

melaui emai I : maprou nr l-''1''drn'i erc tt i: u ana-1'o g;''a. ac. iri
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Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran konttmasi ke TU melalui hotline

Mapro 0858776830003

Mahasiswa melakukan konfrimasi ke SPV bagi yarg ttian PKPP

Mahasiswamenunggujadwd ttian Online dari TU

e. Proses Ujian HIMPSI
- Pihak TU mengajukan permohonan penguji ke Sekretaris HIMPSI Pusat. yang

mana ,iadrl'al sudah disepakati oleh dosen pembimbing.

- Pihak TU berkooodinasi dengan sekretaris HIMPS1 terkait dengan siapa yang

menjadipenguji
- Pihak TU mendistribusikan berkas yang akan diujikan kepada bapaldibu Penguji

dan menyusun kesepakatan jadwal ujian atau jika penguji minta menghendaki

untuk kirim berkas TU akan mengirimkan melalui Gosend.

- Pihak TU akan mengirimkan berita acara ujian. presensi. form notulen, dan Power

point mahasiswa kepada Dosen Penguji
- Proses ujian dilaksanakan maksimal 60 menit
- Mahasiswa yang diuji memberikan alamat email ke TLI

- Mahasis\.va yang diuji, Dosen Pembimbing dan Dosen penguji menyiapkan
perangkat trerupa Laptop atau HP dengan kamera dan speaker yang berfungsi

normal. Koneksi internet yang stabil, akun Google Hangout atau Googl Duo.

Petunj uk /tutoriai dapat d iunduh d i I ink https: lib it. ly'i33 r2 0\\' g.

- Pihak TU akan membuat grup pada Google Hangout/ Google Duo yang berisi

Dosen penguji.Dosen Pembimbing, mahasiswa yang diuii.
- Mahasiwa siap 1 jam sebelum ujian untuk uji coba koneksi dan perangkat

- Mahasiswa tetap mengenakan pakaian rapi (Laki-laki berkemeja. perempuan :

kemeja)
- Mahasiswa harus men;*iapkan tempat untuk ujian online yang bersih

- Pihak TU akan memulai panggilan video pada jam yang sudah ditentukan untuk

ujian. dan kemudian ujian dapat dimulai.

2. Prosedur UJIAN KOMPREHENSIF, TESIS DAN SEMINAR PROPOSAL
a. Pendaftaran Ujian Komprehensif. Tesis dan Seminar Proposal

- Mahasiswa menyiapkan segala persyaratan ujian yang dapat diunduh di web

s2-psikologi.mercubuana-yogya.ac.id ) Download ) magisterpsikologi profesi

- l,embar pesetujuan dapat dimintakan ACC dengan cara. (1) mengirim file w'ord

kepada Dosen Pembimbin g, (2) membubuhkan tandatangan dengan cara dicetak

lalu ditandatangani atau dibubuhi tanda tangan scan. (3) Dosen pembimbing

mengirimkan kembali pada mahasiswa (dalam bentuk tbto/file PDF) (4) Dosen
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b.

pelllbilllbing melaporkan dcngan丁 tl apabila mahasis、 t yang mau■lian Sudah di

ACC
―  /ゝ1allasis、 va melakukan pendataratl online pada、 veb i s2-Psikologi.mcrcubuana―

yogya.ac.id→>Download→〉magister psikologi proた si

― Ⅳ[ahasiswa waib mengirimkan ilc yang di巧 ikan SCtelah mclakukan pcnda■ aran

mda■li cm濃1l mar墨 2・lmb、Cimcttubuan二域ビ0盟鰹・aC・id dan ille y覆 〕3 dikirirnkan

sesuai ceklist ttian Tesis.

―  Mahasis、va yang sudah melakukan penda■ aran konlrimasi ke TU melalui hotline

ⅣIapro 0858776830003
‐  Mahasiswa dapat mencari peserta untuk rllengikuti Koinprc, Tesis dan Scnlinar

proposal(min 5 orang.max 10 orang).

一 Mahasiswa mcnunggujadwJ ttian Online da五 TU

Persiapan Uiian Komprehensit TesiS dan senlinar Propt)sal

― Pihak TU mendistribusikan Tesis vang akan di輔 ikan kcpada bapaVibu PenguJl

dan menyり stin kesepakatan iadWal ulian

… TU menginぬ mlasikanjadwal ttian ke mahasiswa

一 Mahasiswa yang ditti memberikan list pcserta dan dilcngkapi alamtt cmail
pcsc“a yang akatt nlcngikuti ttian

― _Mahasiswa yang di輔 i,pCSerta ttian,Dosen pengtti menyiapkan perangkat berupa

Laptop atau HP dengan kamera dan speaker yang bcrfllngsi norlllal, Koneksi

intcrnct yang stabil,akun Googie Hangout atau Googole Duoo Petuttukた utOHai

dapat diunduh di link https://bit.lv/33z20ヽ Vg
―  Pihak TU akan membuat grup pada Google Ⅱangout/Google Duo yang berisi

Dosen pcngtti,mahasiswa yang di蒟 i,dan mahasiswa peseia ttian.

― Mahasiwa Sap ljam sebelum ttian untuk tti COba konekJ dan perangkat
― Mah・asitta Wう ib men3cll・akan pttaian rapi(Laki-1水■ bd(untta dan bけ dぉ i,

pcrcmpuan:kcmtta,bCrblczcr)

… Pihak TU akan memulai panggilan vidco pada jam yang sudah ditcntukan untuk

可ian,dan kcmudian uiian dapat dimulai.

Proses Uiian Komprehensiム TesiS dan seminar Proposal
― Pihak TU akan mcngi五 mkan berita acara ttian,presensi.お rln notulen,dan Power

point mahaJswa kcpada Dosen Peng可 i.

‐ Proscs Lttian Oniinc dilaksanakan fmaksima1 60 mcnit.
―  /ヽfahasis、va rnelakukan Presentasi singkat incngcnai rnateri yang sudah disiapkan.

― Pesena ttian dapat bertanya kJau team pengtti llncpersuahkan(pCmbatasan
julniah pertanyaan,durasi waktu bcrtanya mettadi hak KCtua Pcngtti)
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- Para Dosen Penguji melanjutkan untuk ujian kembali dengan memberikan

pertanyaan, kritik, maupun saran seperti biasa.

Yogyakarta, 21 Mxej" 2020
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