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PSYCHOSOCIAL PRACTITIONER COURSE 

“Improve Your Capacity in Disaster Response” 

Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia 

 
 
PPC adalah sebuah kursus yang dirancang berdasarkan dari hasil kajian dan 
pengalaman lapangan Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI dalam melakukan 
upaya-upaya peningkatan kapasitas para pekerja kemanusiaan dan calon 
pekerja kemanusiaan untuk merespon kebutuhan psikososial pasca bencana.  
 
Dengan mengikuti kursus ini, peserta akan mampu untuk mengelola 
(merancang, implementasi, monitoring, dan evaluasi) program psikososial 
pasca bencana dengan pemahaman yang komprehensif tentang dampak 
psikologis dan psikososial bencana. 
 
 

Materi 
 
Kursus dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu; Applied, kursus 
berorientasi pada masalah (problem-oriented) dan kondisi nyata di lapangan 
(field-setting) serta memiliki pengajar berlatar belakang akademisi yang juga 
praktisi program psikososial atau memiliki pengalaman lapangan yang 
relevan. Kursus dirancang sebagai pendidikan untuk orang dewasa 
(andragogy) dan mengedepankan proses experiential learning. Peserta kursus 
akan mendapat tugas-tugas yang harus diselesaikan sebagai salah satu 
persyaratan kelulusan mengikuti kursus ini. 
 
Kursus ini direncanakan akan diselenggarakan dalam 8x pertemuan selama 1 
bulan penuh setiap hari Jumat dan Sabtu. Kursus dibagi dalam beberapa sesi 
berdasarkan modul. Ada 3 modul utama dalam kursus ini, yaitu: 
A. Bencana dan Bantuan Kemanusiaan 

Topik yang dibahas antara lain : pengertian bencana dan dampaknya bagi 
manusia, dasar-dasar manajemen bencana, sejarah dukungan psikososial 
sebagai salah satu bentuk dukungan kemanusiaan di Indonesia, berbagai 
isu etik dan HAM yang berkaitan dengan pemberian dukungan 
kemanusiaan. 
 

B. Dukungan Psikososial 
Topik pada modul ini meliputi : kebutuhan psikososial pada manusia dan 
dampak bencana terhadap kebutuhan ini, pengertian dukungan 
psikososial, prinsip-prinsipnya, dan peranannya dalam 
pemulihan,berbagai model dan level intervensi psikososial yang ada, isu-
isu penting yang berkaitan dengan pemberian dukungan psikososial, 
pembelajaran (lesson learned) dari pengalaman lapangan. 
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C. Dasar Manajemen Proyek  
Meliputi dasar-dasar manajemen proyek, asessment, monitoring dan 
evaluasi kegiatan dukungan psikososial.  
 

Selain ketiga modul utama ini pemahaman peserta juga akan diperkaya oleh 
kuliah tambahan dari berbagai praktisi penanganan bencana di Indonesia, 
yang akan memberikan gambaran tentang penanganan bencana di Indonesia 
dan tantangan yang masih harus dihadapi ke depan dalam pemberian 
dukungan. Di akhir kursus, peserta akan diminta melakukan kunjungan 
lapangan dan merancang kegiatan dukungan psikososial yang sesuai 
berdasarkan hasil temuan di lapangan.  
 

 
TARGET PESERTA 

 
Mereka yang ingin mendalami  bidang psikososial, memiliki pengalaman 
setingkat pelaksana program atau program officer di bidang penanganan 
bencana minimal 1 (satu) tahun  baik itu di lembaga bantuan kemanusian, 
pemerintah, atau lembaga di bawah perguruan tinggi. Adapun persyaratan 
lain adalah sebagai berikut: 
 Bersedia mengikuti keseluruhan sesi sesuai dengan jadwal yang 

direncanakan. 
 Bersedia mengerjakan dan mengumpulkan tugas baik individual 

maupun kelompok sebagai bagian dari kursus ini. 
 
 

EVALUASI & KELULUSAN 
 
Evaluasi dan kelulusan peserta kursus akan dinilai berdasarkan kehadiran 
dan partisipasi di dalam kelas, partisipasi dalam kelompok, dan penyelesaian 
tugas kelompok maupun individual yang diberikan. 

  
Bobot penilaian kursus ini berdasarkan pada: 

1. Kehadiran   : 30 %  
2. Penilaian kelompok : 30 % 
3. Penguasaan materi : 40 % 

 
Yang dimaksud dengan Penguasaan Materi peserta adalah pemahaman 
mereka mengenai materi dari 3 modul pelatihan yang diberikan. Untuk 
masing-masing modul, peserta akan diberikan tugas. Bobot masing-masing 
modul adalah sebagai berikut :  

 
o Modul 1  : 20 % 
o Modul 2  : 50 %  
o Modul 3  : 30 % 
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Kriteria kelulusan kursus adalah sebagai berikut:  
 80-100  : Lulus Sangat Memuaskan 
 60-79  : Lulus Memuaskan 
 < 60   : Tidak Lulus 
 

 
SERTIFIKAT 

 
Peserta yang berhasil memenuhi kriteria kelulusan akan mendapatkan 
Sertifikat Psychosocial Practitioner dari Pusat Krisis Fakultas Psikologi 
Universitas Indonesia.  
 
 
Informasi Lebih Lanjut: 
Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI 
 
Gedung TPAM Fakultas Psikologi 
Universitas Indonesia 
Kampus Baru UI – Depok 16424 
Telp: (62-21) 7873745, 7270004/5 (ext.1503) 
Fax: (62-21) 7873745 
 
Email: pusat.krisis@ui.ac.id atau puskrispsiui@gmail.com 
 
Kontak 
Gigih Gesang (gigih.gesang@gmail.com) 
 


