
 

 

 

SURAT EDARAN 

PERATURAN PERALIHAN KURIKULUM 2017 KE KURIKULUM 2021 

Nomor : 1852/A.10/J.1/IX/2021 

 

 

1. Mahasiswa angkatan tahun 2018 dan atau mahasiswa yang sudah menempuh seluruh 

mata kuliah wajib serta mata kuliah pilihan/minat studi kecuali mata kuliah skripsi dan 

KKN pada Kurikulum 2021 tidak diwajibkan mengambil mata kuliah baru. 

2. Mata kuliah wajib yang telah diambil tetap diakui sesuai dengan kurikulum tahun 

2017, kekurangan untuk pengambilan mata kuliah wajib dipenuhi dengan mengambil 

mata kuliah wajib yang sesuai pada Kurikulum 2021. 

3. Mata kuliah pilihan yang telah diambil tetap diakui sesuai dengan kurikulum tahun 

2017, kekurangan untuk pengambilan mata kuliah pilihan dipenuhi dengan mengambil 

mata kuliah pilihan pada Kurikulum 2021 yang sesuai dengan minat studinya, minimal 

jumlah mata kuliah pilihan yang diambil 8 sks. 

4. Mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya yang mengambil mata kuliah wajib yang 

berubah sksnya dan atau namanya tetap diakui sesuai dengan nama, status dan beban 

sksnya. 

5. Jika mahasiswa akan memperbaiki nilai bagi mata kuliah yang berubah nama dan atau 

sksnya maka harus mengambil mata kuliah yang bersesuaian dan diakui sksnya sesuai 

kurikulum tahun 2021. 

6. Mahasiswa yang terkena renumbering : 

a. Apabila hasil konversi sudah dapat dikonversikan pada semua mata kuliah wajib dan 

pilihan serta telah mencapai minimal 144 (sudah termasuk mata kuliah skripsi) maka 

tidak diwajibkan mengambil mata kuliah baru 

b. Apabila hasil konversi belum mencapai minimal 144 maka kekurangan untuk 

pengambilan mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan dipenuhi dengan 

mengambil mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang sesuai pada Kurikulum 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR MATA KULIAH YANG BERUBAH 

(1). Mata kuliah pengganti dari mata kuliah yang dihilangkan sesuai poin 4 diatas pada 

Mata Kuliah Ciri Universitas (MKCU) ditetapkan sebagai berikut: 

No. MKCU Kurikulum 2017 sks MK Wajib / MKCU Pengganti di 

Kurikulum 2021 

sks 

1. Kepemimpinan 2 Kewarganegaraan 2 

2. Aplikasi Komputer 2 Aplikasi Teknologi Informasi 2 

3. Kewirausahaan 2 Sociopreneurship 2 

   CATATAN: 

Bagi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah : Kepemimpinan, Aplikasi 

Komputer, kewirausahaan TIDAK PERLU mengambil mata kuliah : Kewarganegaraan, 

Aplikasi Teknologi Informasi dan Sociopreneurship 

 

(2).  Mata Kuliah yang dipisah adalah  

No. Kurikulum 2017 sks Kurikulum 2021 sks 

1. Observasi & Wawancara 

 

3 Observasi & Wawancara 2 

Praktikum Observasi & wawancara 1 

  CATATAN: 

Bagi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah : Observasi & Wawancara (3 sks) 

TIDAK PERLU mengambil mata kuliah : Praktikum Observasi & wawancara (1) 

 

(3). Mata Kuliah yang berganti nama adalah 

No. Kurikulum 2017 sks Kurikulum 2021 sks 

1. Praktikum Intervensi Dasar I: 

Helping Skill 

2 Praktikum Intervensi Dasar I: 

Individu 

2 

2 Psikodiagnostika I (Kognitif) 2 Psikodiagnostika :  Kognitif 3 

3 Praktikum Psikodiagnostika I 

(Kognitif) 

2 Praktikum Psikodiagnostika :  

Kognitif 

2 

4 Psikodiagnostika II (Non-

Kognitif) 

3 Psikodiagnostika Non-Kognitif 3 

5 Praktikum Psikodiagnostika II 

(Non kognitif) 

2 Praktikum Psikodiagnostika  Non 

kognitif 

2 

CATATAN : 

a. Mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah yang yang tercantum pada tabel 

kurikulum 2017 tetap diakui dengan nama dan bobot tersebut.  

b. Mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah yang tercantum pada tabel  

kurikulum 2017 maka mengambil  mata kuliah yang tercantum pada tabel kurikulum 

2021 dengan nama dan jumlah sks sesuai ketentuan kurikulum 2021 

 

 



 

(4). Mata kuliah yang berubah bobot sksnya adalah 

No. Kurikulum 2017 sks Kurikulum 2021 sks 

1. Teori-Teori Kepribadian I 

 

3 Teori-Teori Kepribadian I 2 

2 Rentang Perkembangan Manusia I  3 Rentang Perkembangan Manusia I  2 

3 Psikologi Dasar II 3 Psikologi Dasar II 2 

4 Psikometri 2 Psikometri 3 

5 Praktikum Analisis Data 1 Praktikum Analisis Data 2 

CATATAN : 

a. Mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah yang tercantum pada tabel  

kurikulum 2017 tetap diakui dengan bobot sks tersebut. 

b. Mahasiswa yang yang belum mengambil mata kuliah yang tercantum pada tabel  

kurikulum 2017 atau mengulang mata kuliah tersebut maka mengambil  mata kuliah 

yang tercantum pada tabel kurikulum 2021 dengan bobot sks sesuai ketentuan 

kurikulum 2021 

 

(5). Mata kuliah wajib yang baru adalah 

1. Psikologi Komunitas 2 

2. Psikologi pengembangan 

komunitas dan sociopreneur  

2 

3. Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia 

2 

 CATATAN : 

Mahasiswa angkatan tahun 2018 dan atau mahasiswa yang sudah menempuh seluruh 

mata kuliah wajib serta mata kuliah pilihan/minat studi kecuali mata kuliah skripsi dan 

KKN pada Kurikulum 2021 tidak diwajibkan mengambil mata kuliah wajib yang baru 

 

 

 

Yogyakarta, 1 September 2021  

Ketua Program Studi Psikologi S1 

         

 

 

 

Kondang Budiyani, M.A., Psikolog 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


