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Biography 
 
Maria Jane atau akrabnya MJ, menyelesaikan studi jenjang strata 1 di Universitas Surabaya pada tahun 
2013. Sepanjang studi sarjananya, MJ juga bekerja sebagai asisten dosen dan tester pemeriksaan psikologi 
di beberapa Biro Psikologi di Surabaya. Setelah lulus S1, MJ kemudian melanjutkan tangga karirnya sebagai 
seorang praktisi. Memulai dengan menjadi HR Rekrutmen di salah satu perusahaan keluarga di Jawa Timur. 
Seiring perjalanannya, MJ pun merindukan dirinya bisa memperdalam ilmu psikologi klinis yang memang 
menjadi ketertarikannya sejak awal masuk ke dalam jurusan psikologi. Pada tahun 2015, MJ pun Kembali 
melanjutkan studi ke jenjang magister profesi psikologi dan memilih konsentrasi psikologi klinis di 
Universitas Surabaya. Selain studi, MJ juga masih terus melanjutkan profesinya sebagai freelance tester 
untuk beberapa biro seperti PKLP Universitas Surabaya, Iradat Konsultan, dan biro-biro lainnya.  
 
Setelah lulus Magister Psikologi Profesi Psikologi di tahun 2018, MJ kemudian bergabung dengan salah satu 
platform konseling online karya anak-anak hebat Surabaya. Melalui platform konseling online tersebut, MJ 
pun membantu ratusan bahkan ribuan manusia yang masih malu, bingung dan takut membagi ceritanya 
dengan Psikolog. Beberapa kali MJ juga diminta untuk berbagi ilmu dengan menjadi narasumber di Radio 
ataupun media sosial platform-platform yang fokus dan promosi tentang Kesehatan mental.  
 
MJ bergabung dengan UPJ sejak Juli 2020 yang merupakan pengalaman perdananya menapaki jalur 
sebagai seorang akademisi. Motivasi MJ banting setir ke jalur akademisi adalah untuk semakin dalam 
mempelajari perkembangan dan aplikasi ilmu psikologi dalam kehidupan manusia Indonesia. MJ ingin terus 
belajar dan berbagi ilmu pengetahuan serta pengalaman dengan para akademisi senior serta juga semua 
insan yang tertarik mempelajari psikologi. Harapan terbesar MJ untuk semua insan-insan yang sedang 
mempelajari psikologi adalah supaya bisa semakin mengenali diri dan matang dalam mengelola diri untuk 
menjalankan ujian yang sesungguhnya di dalam Universitas Kehidupan.   
 
“Belajar Psikologi itu sama dengan belajar untuk bertahan hidup, jadi perlu fokus dan perjuangan luar 
biasa. Semangat!” 

Research Interest 

 Psikologi Klinis  

 Psikologi Keluarga 

 Psikologi Kesehatan 
 

Publications or Related Output  
- 

 


