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ETIKA DAN MORAL 

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “ethos” : tempat tinggal yang 

biasa; padang rumput, kandang habitat; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, 

sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adat kebiasaan, dan 

inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika”. Filsuf Yunani 

Aristoteles (384-322 s.M.) sudah memakai istilah ini untuk menunjukkan filsafat 

moral. Jadi “etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang 

adat kebiasaan atau dalam istilah modern dapat dikatakan sebagai “konvensi-

konvensi sosial” yang ditemukan dalam masyarakat. 

Dalam bahasa Indonesia, kata “ethos” cukup banyak dipakai, misalnya “ethos 

kerja”, “ethos profesi”, dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953) “etika” dijelaskan sebagai “ilmu 

pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Jadi, kamus lama hanya mengenal 

etika sebagai ilmu. Sedangkan, jika melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yang baru (KBBI, edisi ke-1, 1988), “etika” dibedakan menjadi tiga arti : 1) ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 

(akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai 

mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Namun, 

dalam edisi-edisi berikutnya dari KBBIterjadi perubahan lagi mengenai kata “etika” 

. sejak edisi ke-2 (1991) KBBI memberikan dua entri yang berbeda : “etik” dan 

“etika”. “Etik” meliputi arti ke-2 dan ke-3 dari “etika” dalam edisi 1988, sedangkan 

“etika” dikhususkan untuk ilmunya. Dengan demikian “etika” dimengerti sebagai 

ilmu yang mempelajari “etik”. Para ahli bahasa menjelaskan bahwa istilah dengan 

akhiran “-ika” harus dipakai untuk menunjukkan ilmu. Dengan demikian kita 

sampai pada tiga arti berikut ini. Pertama, kata “etika” bisa dipakai dalam arti : 

nilai-nilai dann norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau 

suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, “etika suku-suku 

Indian”, “etika agama Budha”, “etika Protestan”, maka tidak dimaksudkan “ilmu”, 

melainkan arti pertama tadi. Secara singkat, arti ini bisa dirumuskan juga sebagai 
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“sistem nilai”. Adapun sistem nilai itu bisa berfungsi dalam hidup manusia 

perorangan maupun pada taraf sosial. Kedua, “etika” berarti kumpulan asas atau 

nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Ketiga, “etika” mempunyai arti 

ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika baru menjadi ilmu, jika kemungkinan-

kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) 

yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat yang seringkali tanpa disadari 

menjadi bahan releksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika sebagai 

ilmu dapat membantu juga untuk menyusun kode etik. Etika dalam arti ketiga ini 

sering disebut “filsafat moral”. 

Kata “moral” etimologinya sama dengan “etika”, sekalipun bahasa asalnya 

berbeda. Kata “moral” bisa dipakai sebagai nomina (kata benda) atau sebagai 

adjektiva (kata sifat). Jika kata “moral” dipakai sebagai kata sifat artinya sama 

dengan “etis” dan jika dipakai sebagai kata benda artinya sama dengan “etika”, 

yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau 

suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 

Moralitas (dari kata sifat Moralis) mempunyai arti yang pada dasarnya sama 

dengan “moral”, hanya ada nada lebh abstrak. “moralitas suatu perbuatan”, 

artinya, segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya. Moralitas adalah sifat 

moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. 

Istilah etika dan moral merupakan istilah-istilah yang bersifat mampu 

dipertukarkan satu dengan yang lain. Pembahasan etika tidak terlepas dari nilai-

nilai yang hendak dijadikan standar bagi tindakan etis atau tidak etis, benar atau 

salah, manfaat atau mudarat. 

 

Amoral dan Immoral 

Kata Inggris amoral oleh Concise Oxford Dictionary berarti : “tidak berhubungan 

dengan konteks moral”, “di luar suasana etis”, “non-moral”. Dalam kamus yang 

sama immoral dijelaskan sebagai “bertentangan dengan moralitas yang baik”, 

“secara moral buruk”, “tidak etis”. 



M S HIDAYATULLAH 5 

 

Dalam KBBI hanya terdapat kata “amoral” yang dijelaskan sebagai “tidak 

bermoral, tidak berakhlak” dan diberi contoh “memeras para pensiunan adalah 

tindakan amoral”. 

 

Etika dan Etiket 

Kerapkali dua istilah ini dicampuradukan begitu saja, padahal perbedaan di antara 

keduanya sangat mendasar. “Etika” di sini berarti “moral” dan “etiket” berarti 

“sopan santun”. Berdasarkan asal-usulnya tidak ada hubungan antara dua istilah 

ini. Tetapi jika dipandang menurut artinya, dua istilah ini memang dekat satu sama 

lain. Adapun persamaan dua istilah ini secara lebih rinci, yaitu : pertama, etika dan 

etiket menyangkut perilaku manusia. Kedua, baik etika maupun etiket mangatur 

perilaku manusia secara normatif, yaitu memberi norma bagi perilaku manusia 

dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh 

dilakukan. Oleh karena itu, karena sifatnya yang normatif menjadikan kedua istilah 

ini mudah dicampuradukan. Namun demikian, ada beberapa perbedaan penting 

antara etika dan etiket, yaitu : pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan 

harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket 

menunjukkan cara yang tepat, yaitu cara yang diharapkan serta ditentukan dalam 

suatu kalangan tertentu. Misalnya, jika saya menyerahkan sesuatu kepada guru, 

saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Seandainya 

saya menyerahkannya dengan tangan kiri maka akan dianggap melanggar etiket. 

Sedangkan, etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan; etika 

memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah 

suatu perbuatan dilakukan atau tidak. Jika si Fulan menyerahkan amplop berisi 

uang kepada si Fulin dengan cara yang sopan (menggunakan tangan kanan), tapi 

Fulin adalah seorang hakim dan Fulan adalah orang berperkara di pengadilan maka 

perbuatan ini sangat tidak etis, meskipun dari sudut etiket dilakukan secara 

sempurna. Norma etis tidak sebatas cara perbuatan dilakukan, melainkan 

menyangkut perbuatan itu sendiri. Kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. 
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Jadi, bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. 

Sebaliknya, etika selalu berlaku meski tidak ada saksi mata. Etika tidak bergantung 

pada hadirnya orang lain. Ketiga, etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan 

dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh 

bersendawa sewaktu makan. Sedangkan, etika lebih absolut. “Jangan mencuri”, 

“jangan berbohong”, “jangan membunuh” merupakan prinsip-prinsip etika yang 

tidak mudah ditawar-tawar atau diberikan pengecualian. Relativitas etiket jauh 

lebih mudah terjadi. Keempat, berbicara mengenai etiket hanya memandang 

manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut segi dalam. 

Contohnya bisa saja seseorang seperti pepatah “musang berbulu ayam” : dari luar 

sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan. Orang yang etis sifatnya 

tidak mungkin bersikap munafik sedangkan orang yang selalu berpegang pada 

etiket bisa saja bersikap munafik. 

 

Hati Nurani dan “Superego” 

Istilah “superego”berasal dari Sigmund Freud (1856-1939), dokter ahli saraf 

Austria yang meletakan dasar untuk psikoanalisis. Ia mengemukakan istilah itu 

dalam rangka teorinya tentang struktur kepribadian. Pandangan Freud mengenai 

struktur kepribadian, bahwa tubuh mempunyai struktur tertentu : ada kepala, 

kaki, lengan, dan batang tubuh. Psike juga mempunyai suatu struktur, walaupun 

tentu tidak terdiri dari bagian-bagian dalam ruang. Struktur Psikis manusia 

menurut Freud meliputi tiga sistem yang berbeda. Sistem-sistem ini memgang 

peranan sendiri-sendiri dan kesehatan psikis seseorang sebagian besar tergantung 

dari keharmonisan kerjasama di antaranya, yaitu Id, Ego, Superego. 

Superego berhubungan erat dengan apa yang disebut dalam etika dengan nama 

“hati nurani”.  

Freud menyebut Id terdiri dari naluri-naluri bawaan, khususnya naluri-naluri 

seksual, agresivitas, dan keinginan-keinginan yang direpres. Id hanya melakukan 

apa yang disukai. Id dipimpin oleh “prinsip kesenangan”. 
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Ego mulai mekar dari Id melalui kontak dengan dunia luar, khususnya dengan 

orang yang dekat seperti orang tua dan pengasuh. Aktivitas Ego bisa 

sadar,prasadarmaupun tak sadar. Tapi untuk sebagian besar Ego bersifat sadar, 

contoh : persepsi lahiriah (saya menyaksikan pertandingan basket), persepsi 

batiniah (saya merasa bangga) dan proses-proses intelektual. Sedangkan, aktivitas 

tak sadar dijalankan oleh Ego melalui mekanisme pertahanan diri ,misalnya orang 

yang dalam hati kecilnya sangat takut pada kenyataannya berlagak gagah berani. 

Ego dikuasai oleh “prinsip realitas”, yakni sebagaimana tampak dalam pemikiran 

yang objektif, yang sesuai dengan tuntutan sosial,yang bersifat rasional dan 

mengungkapkan diri melalui bahasa. Jadi, prinsip kesenangan dari Id diganti 

dengan prinsip realitas.  

Superego adalah sistem terakhir yang ditemukan Freud. Superego ini merupakan 

dasar bagi fenomena yang disebut “hati nurani”. Superego adalah sistem yang 

melepaskan diri dari Ego dalam bentuk observasi-diri, kritik-diri, larangan dan 

tindakan refleksi lainnya terhadap diri sendiri. 

Hati nurani dipakai dalam konteks etis, sedangkan superego berperanan dalam 

konteks psikoanalisis sehingga dalam dua hal itu kerangka acuannya sangat 

berbeda. Aktivitas superego bisa tak sadar, yakni baik sumber rasa bersalah 

maupun rasa bersalah itu sendiri bisa tetap tidak disadari. Sedangkan dalam 

konteks etis, hati nurani tentu hanya bisa berfungsi pada taraf sadar. Peranan hati 

nurani dalam hidup etis justru mengandaikan bahwa orang yang bersangkutan 

menyadari rasa bersalah dan ia tahu apa sebabnya ia merasa bersalah. Taraf sadar 

merupakan prasyarat supaya hati nurani bisa berfungsi dengan baik. Superego 

lebih luas daripada hati nurani. 

 

 

Perkembangan Kesadaran Moral 

Lawrence Kholberg (1927-1988) meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk 

mempelajari fenomena moralitas dari sudut pandang psikologi. Studi Kholberg 
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menarik karena melihat perilaku yang berdasarkan hati nurani sebagai stadium 

terakhir dan tertinggi dari suatu perkembangan panjang di bidang moral. 

Kohlberg menemukan bahwa perkembangan moral seorang anak berlangsung 

menurut enam tahap atau fase. Tapi tidak setiap anak berkembang sama cepat, 

sehingga tahap-tahap itu tidak dengan pasti dapat dikaitkan dengan umur 

tertentu. Bisa terjadi juga bahwa seorang anak terfiksasi dalam suatu tahap dan 

tidak akan berkembang lagi. Tidak perlu pula bahwa seorang anak seluruhnya 

berada pada tahap yang tertentu. Bisa saja sebagian terbesar ia berada pada suatu 

tahap, tapi untuk sebagian masih pada tahap sebelumnya dan/ atau untuk 

sebagian sudah pada tahap berikutnya. Menurut Kohlberg,enam tahap dalam 

perkembangan dapat dikaitkan satu sama lain dalam tiga tingkat sedemikian rupa 

sehingga setiap tingkat meliputi dua tahap. Tiga tingkat itu berturut-turut adalah 

tingkat prakonvensional, tingkat konvensional dan tingkat pasca konvensional. 

Perkembangan moral tidak dimulai bersamaan dengan kehidupan seorang 

manusia. Menurut Kohlberg, selama tahun-tahun pertama belum terdapat 

kehidupan moral dalam arti yang sebenarnya. Jika anak kecil membedakan antara 

baik dan buruk, hal itu hanya kebetulan terjadi dan jarang sekali perbedaan seperti 

itu didasarkan atas norma-norma atau kewibawaan moral. Karena itu bisa 

dikatakan bahwa tiga tingkat tadi didahului oleh suatu periode pramoral. Berikut 

enam tahap dalam perkembangan moral menurut Kholberg : 

a. Tingkat Prakonvensional 

Pada tingkat ini motivasi si anak untuk penilaian moral terhadap perbuatan hanya 

didasarkan atas akibat atau konsekuensi yang dibawakan oleh perilaku berupa 

hukuman atau ganjaran, hal yang pahit atau hal yang menyenangkan. 

Tahap 1 : Orientasi hukuman dan kepatuhan. Anak mendasarkan 

perbuatannya atas otoritas konkret (orangtua, guru) dan atas hukuman yang 

akan menyusul, bila ia tidak patuh. Perspektif si Anak semata-mata egosentris. 

Ia membatasi diri pada kepentingannya sendiri dan belum memandang 
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kepentingan orang lain. Ketakutan untuk akibat perbuatan adalah perasaan 

dominan yang menyertai motivasi moral ini. 

Tahap 2 : Orientasi relativis instrumental. Perbuatan adalah baik, jika ibarat 

instrumen (alat) dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan kadang-kadang juga 

kebutuhan orang lain. Anak mulai menyadari kepentingan orang lain juga, tapi 

hubungan antara manusia dianggapnya seperti hubungan orang di pasar, yakni 

tukar menukar. Hubungan timbal balik antara manusia adalah soal “jika kamu 

melakukan sesuatu untuk saya, maka saya akan melakukan sesuatu untuk 

kamu”. 

b. Tingkat Konvensional 

Penelitian Kohlberg menunjukkan bahwa biasanya (tapi tidak selalu) anak mulai 

beralih ke tingkat ini antara umur sepuluh dan tiga belas tahun. Tingkat ini oleh 

Kohlberg disebut “konvensional” karena di sini anak mulai menyesuaikan 

penilaian dan perilakunya dengan harapan orang lain atau kode yang berlaku 

dalam kelompok sosialnya. Memenuhi harapan keluarga, kelompok atau bangsa 

dianggap sebagai sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri, terlepas dari 

konsekuensi atau akibatnya.  

Tahap 3 : Penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi “anak manis”. 

Anak cenderung mengarahkan diri kepada keinginan serta harapan dari para 

anggota keluarga atau kelompok lain (terutama di sekolah). Perilaku yang baik 

adalah perilaku yang menyenangkan dan membantu orang lain serta disetujui 

oleh mereka. Ia bertingkah laku secara “wajar”, artinya, menurut norma-

norma yang berlaku. Jika ia menyimpang dari norma-norma kelompoknya, ia 

merasa malu dan bersalah. Perbuatan adalah baik, asal maksudnya baik.  

Tahap 4 : Orientasi hukum dan ketertiban. Paham “kelompok” dengan mana 

anak harus menyesuaikan diri di sini diperluas, dari kelompok akrab (orang-

orang yang dikenal secara pribadi oleh anak) ke kelompok yang lebih abstrak, 

seperti suku bangsa, negara, agama. Perilaku yang baik adalah melakukan 

kewajibannya, menghormati otoritas dan mepertahankan ketertiban sosial 
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yang berlaku demi ketertiban itu sendiri. Orang yang melanggar aturan-aturan 

tradisional atau menyimpang dari ketertiban sosial, jelas bersalah.   

c. Tingkat Pascakonvensional 

Oleh Kohlberg tingkat ketiga ini disebut juga “tingkat otonom” atau “tingkat 

berprinsip”. Pada tingkat ketiga ini hidup moral dipandang sebagai penerimaan 

tanggungjawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip yang dianut dalam bathin. Orang 

muda mulai menyadari bahwa kelompoknya tidak selamanya benar. 

Tahap 5 : Orientasi kontrak-sosial legalitas. Disadari relativisme nilai-nilai dan 

pendapat-pendapat pribadi dan kebutuhan akan usaha-usaha untuk mencapai 

konsensus. Segi hukum ditekankan, namun diperhatikan secara khusus 

kemungkinan untuk mengubah hukum, asal hal itu terjadi demi kegunaan 

sosial. Selain bidang hukum, persetujuan bebas dan perjanjian adalah unsur 

pengikat bagi kewajiban. Suatu janji harus ditepati. 

Tahap 6 : Orientasi prinsip etika yang universal. Seseorang mengatur tingkah 

laku dan penilaian moralnya berdasarkan hati nurani pribadi. Pada dasarnya 

prinsip-prinsip ini menyengkut keadilan, kesediaan membantu satu sama lain, 

persamaan hak manusia dan hormat untuk martabat manusia sebagai pribadi. 

Orang yang melanggar prinsip-prinsip hati nurani ini akan mengalami 

penyesalan yang mendalam. Menurut Kohlberg, penelitiannya telah 

menunjukkan bahwa hanya sedikit orang mencapai tahap keenam ini.  

 

Teori-teori Etika 

Dalam sejarah filsafat terdapat banyak sistem etika,yaitu banyaknya uraian 

sistematis yang berbeda-beda tentang hakikat moralitas dan peranannya dalam 

hidup manusia. Beberapa pandangan tentang etika yang pernah dikemukakan dan 

berpengaruh terus sampai sekarang, antara lain : 

a. Hedonisme 
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Para hedonis menyatakan bahwa kesenangan adalah hal yang terbaik bagi 

manusia. Adalah baik apa yang memuaskan keinginan, apa yang meningkatkan 

kuantitas kesenangan atau kenikmatan dalam diri. 

Dalam filsafat Yunani, hedonisme sudah ditemukan pada Aristippos dari Kyrene 

(sekitar 433-355 S.M.) Aristippos menyatakan bahwa yang sungguh baik bagi 

manusia adalah kesenangan. Hal itu terbukti karena sudah sejak kecil manusia 

merasa tertarik akan kesenangan dan bila telah tercapai ia tidak mencari sesuatu 

yang lain lagi. Sebaliknya, ia selalu menjauhkan diri dari 

ketidaksenangan.Pandangan Aristippos dapat disimpulkan bahwa ia mengerti 

kesenangan sebagai badani, aktual, dan individual.  

Aristippos mengakui perlunya pengendalian diri, namun pengendalian diri disini 

tidak sama dengan meninggalkan kesenangan. Yang penting ialah 

mempergunakan kesenangan dengan baik dan tidak membiarkan diri terbawa 

olehnya, sebagaimana menggunakan kuda atau perahu tidak berarti 

meninggalkannya, tapi menguasainya menurut kehendak kita. Secara konsekuen, 

ia berpendapat juga bahwa manusia harus membatasi pada kesenangan yang 

diperoleh dengan mudah dan tidak perlu mengusahakan kesenangan dengan 

susah payah serta bekerja keras. 

Filsuf Yunani lain yang melanjutkan hedonisme adalah Epikuros (341-270 S.M.). 

Epikuros melihat kesenangan sebagai tujuan kehidupan manusia namun dengan 

pengertianj kesenangan yang lebh luas dari pandangan Aristippos. Ia juga tidak 

membatasi pada kesenangan aktual saja. Dalam menilai kesenangan, menurut 

Epikuros kita harus memandang kehidupan sebagai keseluruhan termasuk juga 

masa lampau dan masa depan. 

Hedonisme atau pandangan yang menyamakan “baik secara moral” dengan 

“kesenangan” tidak saja merupakan suatu pandangan pada permulaan sejarah 

filsafat, tapi dikemudian hari sering kembali dalam berbagai variasi. Filsuf inggris, 

John Locke (1632-1704), misalnya menandaskan “kita sebut baik apa yang dapat 

menyebabkan atau meningkatkan kesenangan, atau mengurangi ketidaksenangan 



M S HIDAYATULLAH 12 

 

dalam diri, sebaliknya dinamakan jahat apa yang dapat mengakibatkan atau 

meningkatkan ketidaksenangan atau mengurangi kesenangan dalam diri. 

b. Eudemonisme 

Pandangan ini berasal dari filsuf Yunani Aristoteles (384-322 S.M.). Ia menegaskan 

bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan. Seringkali 

manusia mencari sutau tujuan untuk mencapai suatu tujuan lain lagi. Menurut 

Aristoteles, makna terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan (eudaimonia). Ada 

yang mengatakan bahwa kesenangan adalah kebahagiaan, ada yang berpendapat 

bahwa uang dan kekayaan adalah inti kebahagiaan dan ada pula yang menganggap 

status sosial atau nama baik sebagai kebahagiaan. Tapi Aristoteles beranggapan 

bahwa semua hal itu tidak bisa diterima sebagai tujuan terakhir. Kekayaan, 

misalnya, paling-paling bisa dianggap tujuan untuk mencapai suatu tujuan lain. 

Karena itu masih tetap tinggal pertanyaan : apa itu kebahagiaan. 

Menurut Aristoteles, seseorang mencapai tujuan terakhir dengan menjalankan 

fungsinya dengan baik. Tujuan terakhir tukang sepatu adalah membikin sepatu 

yang baik. Jadi, jika manusia menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan baik, 

ia juga mencapai tujuan terkahirnya atau kebahagiaan. Aristoteles menyatakan 

bahwa akal budi atau rasio menjadi keunggulan manusia dibandingankan dengan 

makhluk-makhluk lain. Oleh karena itu, manusia mencapai kebahagiaan dengan 

menjalankan secara paling baik kegiatan-kegiatan rasionalnya. Dan tidak cukup ia 

melakukan demikian beberapa kali saja, tapi harus sebagai sikap tetap. Menurut 

Aristoteles, manusia adalah baik dalam arti moral, jika selalu mengadakan pilihan-

pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan-perbuatan moralnya dan mencapai 

keunggulan dalam penalaran intelektual. Orang seperti itu adalah bahagia. 

Kebahagiaan itu akan disertai kesenangan juga, walaupun kesenangan tidak 

merupakan inti yang sebenarnya dari kebahagiaan. 

c. Utilitarianisme 
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Teori utilitarianisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan 

kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada 

masyarakat.  Dalam situasi apa pun, tindakan atau kebijakan yang “benar” adalah  

yang memberikan manfaat paling besar atau biaya paling kecil (bila semua 

alternatif hanya membebankan biaya  bersih). Sebuah prinsip moral yang 

mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar apabila mampu menekan biaya sosial 

(social cost) dan memberikan manfaat sosial (social benefit).  Jeremy Bentham  

(1748-1832) sering dianggap pendiri utilitarianisme tradisional. Bentham 

berusaha mencari dasar objektif dalam membuat keputusan yang mampu 

memberikan norma yang dapat diterima publik dalam menetapkan kebijakan dan 

peraturan sosial. Dasar yang objektif adalah dengan melihat pada berbagai 

kebijakan yang dapat ditetapkan dan membandingkan manfaat serta konsekuensi-

konsekuensinya. Tindakan yang tepat dari sudut pandang etis adalah dengan 

memilih kebijakan yang mampu memberikan utilitas yang besar. Secara singkat, 

prinsip utilitarian menyatakan bahwa: “Suatu tindakan dianggap benar dari sudut 

pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan 

tersebut lebih besar dari jumlah total utilitas oleh tindakan yang dapat 

dilakukan.” Prinsip ini mengandung tiga kriteria yaitu:  

1. Kita harus menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan alternatif apa saja 

yang dapat kita lakukan dalam situasi tersebut. Dalam hal ini, kriteria yang 

dapat dijadikan dasar objektif untuk menilai suatu perilaku atau tindakan 

adalah manfaat atau utlitas, yaitu apakah tindakan atau perilaku benar jika 

menghasilkan manfaat, sedangkan perilaku atau tindakan salah 

mendatangkan kerugian.  

2. Untuk setiap tindakan alternatif, kita perlu menentukan manfaat dan biaya 

langsung dan tidak langsung yang akan diperoleh dari tindakan tersebut bagi 

semua orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu di masa yang akan datang. 

Kriteria kedua adalah manfaat yangterbanyak . Untuk penilaian kebijakan atau 

tindakan itu sendiri, maka suatu kebiakan atau tindakan benar atau baik secara 
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moral bila kebijakan atau tindakan tersebut memberikan lebih banyak manfaat 

dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya. 

3. Alternatif yang memberikan jumlah utilitas paling besar wajib dipilih sebagai 

tindakan yang secara etis tepat. Kriteria ini mengandung pengertian tentang 

untuk siapa manfaat terbanayak tersebut. Suatu tindakan atau kebijakan baik 

atau benar secara moral jika memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin 

orang. 

Dengan demikian, kriteria objektif dalam etika utilitarianisme adalah “manfaat 

terbesar bagi sebanyak mungkin orang” atau “kebaikan terbesar bagi sebagian besar 

masyarakat”. Dengan kata lain, suatu kebijakan atau tindakan yang baik dari segi etis 

adalah kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak 

mungkin orang, atau sebaliknya membawa akibat merugikan yang sekecil mungkin 

bagi sesedikit mungkin orang. Utilitarianisme merupakan suatu doktrin moral, 

yang berpendapat bahwa kita seharusnya  bertindak untuk menghasilkan 

sebanyak mungkin manfaat (kebahagiaan atau kenikmatan) bagi tiap-tiap orang 

yang terpengaruh oleh tindakan kita.  

d. Deontologi 

Sistem etika ini tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan 

hasilnya, melainkan semata-semata berdasarkan maksud si pelaku dalam 

melakukan perbuatan tersebut. Kita bisa mengatakan juga bahwa sistem ini tidak 

menyoroti tujuan yang dipilih bagi perbuatan atau keputusan kita, melainkan 

semata-mata wajib tidaknya perbuatan dan keputusan kita (kata Yunani deon 

berarti : apa yang harus dilakukan;kewajiban). 

Sistem moral ini (Deontologi) dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1804) 

berpendapat bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak 

tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang 

menguntungkan atau tidak. Misalnya norma moral "jangan bohong" atau 

"bertindaklah secara adil" tidak perlu dipertimbangkan terlebih dulu apakah 

menguntungkan atau tidak, disenangi atau tidak, melainkan selalu dan di mana 
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saja harus ditaati, entah apa pun akibatnya. Hukum moral mengikat mutalk semua 

manusia sebagai makhluk rasional. Konsep-konsep Deontologi, sebagai berikut : 

1. Sistem etika ini hanya menenkankan suatu perbuatan di dasarkan pada wajib 

tidaknya kita melakukan perbuatan itu. 

2. Yang disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik, 

semua hal lain di sebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Contohnya : 

kesehatan, kekayaan, intelegensia, adalah baik juka digunakan dengan baik 

oleh kehendak manusia. Tetapi jika digunakan oleh kehendak jahat, semua hal 

itu menajdi jahat sekali. 

3. Kehendak menjadi baik, jika bertindak karena kewajiban. Kalau perbuatan 

dilakukan dengan suatu maksud atau motif lain, perbuatan itu tidak bisa di 

sebut baik, walaupun perbuatan itu suatu kecendrungan atau watak baik. 

4. Perbuatan dilakukan berdasarkan kewajiban, bertindak sesuai dengan 

kewajiban si sebut legalitas. Dengan legalitas kita memenuhi norma hukum. 

 

Kode Etik Profesi 

Etika tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik,tetapi hanya ajakan 

moral. Etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis terhadap 

pelbagai moralitas yang membingungkan.  

Kode etik diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus 

dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan 

dipegang teguh oleh seluruh kelompok. “Sumpah Hippokrates” salah satu contoh 

kode etik tertua yang bisa dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi 

dokter. 

Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita 

dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga 

karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian 

yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok 

yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggungjawab 
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khusus. Karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya 

profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar 

ditembus. Bagi klien yang mempergunakan jasa profesi tertentu keadaan seperti 

itu dapat mengakibatkan kecurigaan jangan-jangan ia dipermainkan. Kode etik 

dapat mengimbangi segi negatif profesi ini. Dengan adanya kode etik kepercayaan 

masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai 

kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang 

menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral 

profesi itu di mata masyarakat. 

 

Pengertian dan ciri-ciri Profesi 

Profesi erat kaitannya dengan “profit” atau “pendapatan yang menguntungkan” 

sehingga seseorang dapat hidup dan membiayai aktivitasnyamelalui pekerjaanya. 

Jadi, profesi adalah sumber pendapatan nyata bagi seseorang. Profesi adalah 

“identity icon” yang dapat disebutkan oleh masyarakat di sekelilingnya. Boleh jadi, 

seseorang memiliki lebih dari satu profesi, tetapi identitas yang menonjol hanya 

salah satu. Dalam kasus lain, boleh jadi dikenal lebih dari dua identitas dengan dua 

profesi. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Kejuruan, 

Vokasi dan Profesi Pasal 41 (edisi 20 Oktober 2003) “Pendidikan profesi 

merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana bertujuan untuk 

mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja secara mandiri atau 

mengisi lowongan kerja dalam bidang tertentu dengan persyaratan khusus. 

Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat syarat atau 

ciri ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti (Mc Cully, 1963;  Nugent, 1981 dan Tolbert, 

1972) telah merumuskan syarat syarat atau ciri ciri utama dari suatu profesi 

sebagai berikut: 

1. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi 

dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. 
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2. Untuk mewujudkan fungsi tersebut pada butir di atas para anggotanya 

(petugas dalam pekerjaan itu ) harus menampilkan pelayanan yang khusus 

yang didasarkan atas teknik teknik intelektual, dan keterampilan keterampilan 

tertentu yang unik. 

3. Penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, 

melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang 

menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dam metode ilmiah. 

4. Para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu yang didasarkan atas 

ilmu yang jelas, sistimatis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal 

sehat (common  sense) belaka 

5. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan 

dalam jangka waktu yang cukup lama. 

6. Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi menimum melalui 

prosedur seleksi , pendidikan dan latihan serta lisensi ataupun sertifikat. 

7. Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada fihak yang dilayani para anggota 

memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat 

dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan 

berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan professional yang dimaksud. 

8. Para anggotanya baik perorangan maupun kelompok lebih mementingkan 

pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan 

yang bersifat ekonomi. 

9. Standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat ( eksplisit ) 

melalui kode etik yang benar benar diterapkan. Setiap pelanggaran atas kode 

etik dapat dikenakan sanksi tertentu. 

10. Selain berada dalam pekerjaan itu para anggotanya terus menerus berusaha 

menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti 

secara cermat literature dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan 

memahami hasl hasil riset serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan 

pertemuan sesama anggota. 
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Jabatan Profesional Psikologi 

Dalam berbagai hasil sidang kolokium didapat kesepakatan pengertian antara 

ilmuwan psikologi dan psikolog dalam ruang lingkup kerjanya, sebagai berikut : 

ILMUWAN PSIKOLOGI adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar 

belakang pendidikan strata 1 dan/atau strata 2 dan/atau strata 3 dalam bidang 

psikologi. Ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan 

psikologi yang meliputi bidang-bidang pe-nelitian; pengajaran; supervisi dalam 

pelatihan; layanan masyarakat; pengembangan kebijakan; intervensi sosial; 

pengembangan instrumen asesmen psikologi; pengadministrasian asesmen; 

konseling sederhana;konsultasi organisasi; peran-cangan dan evaluasi program. 

Ilmuwan Psikologi dibedakan dalam kelompok ilmu murni (sains) dan terapan.  

PSIKOLOG adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik 

psikologi dengan  latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi lulusan program 

pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) sistem kurikukum lama atau yang 

mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dan lulus dari pendidikan 

profesi psikologi atau strata 2 (S2) Pendidikan Magister Psikologi (Profesi 

Psikolog). Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi 

yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling; penelitian; pengajaran; 

supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan; 

intervensi sosial dan klinis; pengembangan instrumen asesmen psikologi; 

penyelenggaraan asesmen; konseling; konsultasi organisasi; aktifitas-aktifitas 

dalam bidang forensik; perancangan dan evaluasi program; serta administrasi. 

Psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

LAYANAN PSIKOLOGI adalah segala aktifitas pemberian jasa dan praktik psikologi 

dalam rangka menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk 

pencegahan, pengem-bangan dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. 

Layanan psikologi dapat berupa praktik konseling dan psikoterapi; penelitian; 
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pengajaran; supervisi dalam pelatihan; layanan masyarakat; pengembangan 

kebijakan; intervensi sosial dan klinis; pengembangan instrumen asesmen 

psikologi; penyelenggaraan asesmen; konseling karir dan pendidikan; konsultasi 

organisasi; aktifitas-aktifitas dalam bidang forensik; perancangan dan evaluasi 

program; dan administrasi. 

Psikologi merupakan suatu pekerjaan khusus apabila dikehendaki ditekuni, 

walaupun dalam setting kerja ia selalu terkait dengan bidang-bidang lain. 

Kemampuan psikologi memisahkan diri, membuat profesi ini menjadi entitas 

komoditas layanan jasa tersendiri. 

Psikologi dapat dipelajari semua orang karena ia berbicara tentang sesuatu yang 

ada kepada setiap orang. Namun, untuk menjadi seorang ahli dalam bidang 

psikologi diperlukan pendidikan khusus dan terakreditasi. 

Psikologi juga telah berkembang ke dalam kelompok minat yang menjadi asosiasi-

asosiasi tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkup kompetensi lulusan yang menjadi Psikolog, meliputi 7 aspek, yaitu: 

1. PROFESIONALISME 

Melakukan praktik psikologi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kolegial, 

etika psikologi dan undang-undang yang terkait dengan profesi psikologi 

2. PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN PSIKOLOGI DAN DASAR DASAR 

KEILMUAN JENJANG MAGISTER 

Menguasai dasar keilmuan strata magister dan ilmu psikologi yang relevan sebagai 

dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu psikologi 
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3. ASESMEN PSIKOLOGI 

Upaya pemeriksaan psikologi yang mencakup penerapan metode diagnostik 

psikologi (mencakup observasi, wawancara dan alat-alat tes psikologi) melakukan 

interpretasi hasil asesmen serta menyusun laporan pemeriksaan psikologis secara 

integratif sesuai dengan mayoring (kekhususan utama) bidang psikologi yang 

dipilih. 

4. INTERVENSI PSIKOLOGI 

Upaya meningkatkan kesejahteraan psikologis individu, kelompok, komunitas dan 

organisasi berdasarkan hasil asesmen psikologi melalui pendekatan konsultasi 

psikologi, konseling psikologi, psikoterapi, pelatihan sesuai dengan mayoring 

bidang psikologi yang dipilih.  

Proses intervensi meliputi perancangan, penerapan dan penilaian mengenai 

upaya mengatasi masalah psikologis yang dialami atau pengembangan. 

5. MANAJEMEN PRAKTIK 

Mengelola pelayanan dan praktik psikologi sesuai dengan kode etik psikologi 

Indonesia secara bertanggung jawab 

6. PENELITIAN TERAPAN (APLIKASI ILMU) 

Merancang dan melaksanakan penelitian terapan yang berkenaan dengan profesi 

psikologi serta menyusun laporannya 

 

 

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA 

KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA (Juni 2010) 

MUKADIMAH 

 

Kode Etik Psikologi merupakan hasil nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan nilai luhur tersebut 

Pendidikan Tinggi Psikologi telah menghasilkan Psikolog dan Ilmuwan Psikologi 

yang senantiasa menghargai dan menghormati harkat maupun martabat manusia 
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serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, 

Psikolog dan Ilmuwan Psikologi selalu melandaskan adap aynnataigek malad 

tubesret ialin-ialin adap iridbidang pendidikan, penelitian, pengabdian diri serta 

pelayanan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perilaku manusia, 

baik dalam bentuk pemahaman bagi dirinya maupun pihak lain, serta 

memanfaatkan pengetahuan dan kompetensinya bagi kesejahteraan umat 

manusia.Kenyataan yang seperti itu, telah menuntut kesadaran dan 

tanggungjawab bagi Psikolog dan Ilmuwan Psikologi untuk selalu berupaya 

menjamin kesejahteraan umat manusia dan memberikan per-lindungan kepada 

masyarakat pengguna layanan psikologi, serta semua pihak yang terkait dengan 

layanan psikologi atau pihak yang menjadi objek dari studinya. Pengetahuan, 

kompetensi, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki Psikolog dan Ilmuwan 

Psikologi, hendaknya hanya digunakan bagi tujuan yang mendasarkan pada prinsip 

yang taat asas dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta 

nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya, dengan disertai upaya-upaya untuk 

mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh komunitas psikologi dan pihak 

lain.Tuntutan kebebasan dalam menyelidiki dan mengkomunikasikan hasil 

kegiatan di bidang pe-nelitian, pengajaran, pelatihan, layanan psikologi, maka 

hasil konsultasi dan publikasinya harus dapat dipahami oleh Psikolog dan Ilmuwan 

Psikologi dengan penuh tanggung jawab.Kompetensi dan obyektivitas dalam 

menerapkan kemampuan profesional sesuai dengan bidangnya sangat terikat dan 

memperhatikan pemakai jasa, rekan sejawat serta masyarakat pada umumnya.  

Pokok-pokok pemikiran tersebut, selanjutnya dirumuskan menjadi KODE ETIK 

PSIKOLOGI INDONESIA, sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam melakukan kegiatan selaku Psikolog 

dan Ilmuwan Psikologi di Indonesia.  

 

 

BAB I 
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PEDOMAN UMUM 

Pasal 1 

Pengertian 

 

(1) KODE ETIK PSIKOLOGI adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan 

dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog 

dan ilmuwan psikologi di Indonesia. 

(2) PSIKOLOGI merupakan ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental 

yang melatar-belakangi, serta penerapan dalam kehidupan manusia. Ahli dalam 

ilmu Psikologi dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu profesi atau yang berkaitan 

dengan praktik psikologi dan ilmu psikologi termasuk dalam hal ini ilmu murni atau 

terapan.  

(3) PSIKOLOG adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik 

psikologi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi lulusan program 

pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) sistem kurikukum lama atau yang 

mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dan lulus dari pendidikan 

profesi psikologi atau strata 2 (S2) Pendidikan Magister Psikologi (Profesi 

Psikolog). Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi 

yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling; penelitian; pengajaran; 

supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan; 

intervensi sosial dan klinis; pengembangan instrumen asesmen psikologi; 

penyelenggaraan asesmen; konseling; konsultasi organisasi; aktifitas-aktifitas 

dalam bidang forensik; perancangan dan evaluasi program; serta administrasi. 

Psikolog DIWAJIBKAN MEMILIKI IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

(4) ILMUWAN PSIKOLOGI adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar 

belakang pendidikan strata 1 dan/atau strata 2 dan/atau strata 3 dalam bidang 

psikologi. Ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan 

psikologi yang meliputi bidang-bidang pe-nelitian; pengajaran; supervisi dalam 
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pelatihan; layanan masyarakat; pengembangan kebijakan; intervensi sosial; 

pengembangan instrumen asesmen psikologi; pengadministrasian asesmen; 

konseling sederhana;konsultasi organisasi; peran-cangan dan evaluasi program. 

Ilmuwan Psikologi dibedakan dalam kelompok ilmu murni (sains) dan terapan. (5) 

LAYANAN PSIKOLOGI adalah segala aktifitas pemberian jasa dan praktik psikologi 

dalam rangka menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk 

pencegahan, pengem-bangan dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. 

Layanan psikologi dapat berupa praktik konseling dan psikoterapi; penelitian; 

pengajaran; supervisi dalam pelatihan; layanan masyarakat; pengembangan 

kebijakan; intervensi sosial dan klinis; pengembangan instrumen asesmen 

psikologi; penyelenggaraan asesmen; konseling karir dan pendidikan; konsultasi 

organisasi; aktifitas-aktifitas dalam bidang fo-rensik; perancangan dan evaluasi 

program; dan administrasi. 

 

Pasal 2 

Prinsip Umum 

Prinsip A: Penghormatan pada Harkat Martabat Manusia 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menekankan pada hak asasi 

manusia dalam melaksanakan layanan psikologi. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi meng-hormati martabat setiap orang 

serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan dan pilihan pribadi 

seseorang. 

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-

hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas 

yang karena keterbatasan yang ada dapat mempengaruhi otonomi dalam 

pengambilan keputusan.  

(4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menyadari dan menghormati perbedaan 

budaya, individu dan peran, termasuk usia, gender, identitas gender, ras, suku 
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bangsa, budaya, asal kebangsaan, orientasi seksual, ketidakmampuan 

(berkebutuhan khusus), bahasa dan status sosial-ekonomi, serta 

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada saat bekerja dengan orang-orang 

dari kelompok tersebut.  

(5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berusaha untuk menghilangkan pengaruh 

bias faktor-faktor tersebut pada butir (3) dan menghindari keterlibatan baik yang 

disadari maupun tidak disadari dalam aktifitas-aktifitas yang didasari oleh 

prasangka.  

 

Prinsip B: Integritas dan Sikap Ilmiah 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika 

ilmiah terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh 

komunitas psikologi. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, 

kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, pengamalan dan praktik psikologi.  

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak mencuri, berbohong, terlibat 

pemalsuan (fraud), tipuan atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja 

memberikan fakta-fakta yang tidak benar. 

(4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berupaya untuk menepati janji tetapi 

dapat mengambil keputusan tidak mengungkap fakta secara utuh atau lengkap 

HANYA dalam situasi dimana tidak diungkapkannya fakta secara etis dapat 

dipertanggungjawabkan untuk meminimalkan dampak buruk bagi pengguna 

layanan psikologi.  

(5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memiliki kewajiban untuk 

mempertimbangkan kebu-tuhan, konsekuensi dan bertanggung jawab untuk 

memperbaiki ketidakpercayaan atau akibat buruk yang muncul dari penggunaan 

teknik psikologi yang digunakan. 

 

Prinsip C : Profesional 
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(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memiliki kompetensi dalam 

melaksanakan segala bentuk layanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan, 

layanan psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan 

kompetensi, obyektif dan integritas. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mem-bangun hubungan yang didasarkan 

pada adanya saling percaya, menyadari tanggungjawab pro-fesional dan ilmiah 

terhadap pengguna layanan psikologi serta komunitas khusus lainnya.  

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjunjung tinggi kode etik, peran dan 

kewajiban pro-fesional, mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan 

mereka, berupaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang dapat 

mengarah pada eksploitasi dan dampak buruk. 

(4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat berkonsultasi, bekerjasama 

dan/atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain dan/atau institusi-institusi 

lain untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi.  

(5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu mem-pertimbangkan dan 

memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega-kolega dan/atau profesi 

lain.  

(6) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam situasi tertentu bersedia untuk 

menyumbangkan sebagian waktu profesionalnya tanpa atau dengan sedikit 

kompensasi keuntungan pribadi. 

 

Prinsip D : Keadilan 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memahami bahwa kejujuran dan 

ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, pengguna layanan 

psikologi tanpa dibedakan oleh latar-belakang dan karakteristik khususnya, harus 

mendapatkan layanan dan memperoleh ke-untungan dalam kualitas yang setara 

dalam hal proses, prosedur dan layanan yang dilakukan.  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menggunakan penilaian yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan 
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kemungkinan bias-bias yang muncul, mem-pertimbangkan batas dari kompetensi, 

dan keterbatasan keahlian sehingga tidak mengabaikan atau mengarah kepada 

praktik-praktik yang menjamin ketidakberpihakan. 

 

Prinsip E : Manfaat 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berusaha maksimal memberikan manfaat 

pada kesejah-teraan umat manusia, perlindungan hak dan meminimalkan resiko 

dampak buruk pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait.  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi apabila terjadi konflik perlu menghindari 

serta memini-malkan akibat dampak buruk; karena keputusan dan tindakan-

tindakan ilmiah dari Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat mempengaruhi 

kehidupan pihak-pihak lain.  

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu waspada terhadap kemungkinan 

adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi maupun politik yang 

mengarah pada pe-nyalahgunaan atas pengaruh mereka. 

 

BAB II 

MENGATASI ISU ETIKA 

Pasal 3 

Majelis Psikologi Indonesia 

 

(1) Majelis Psikologi adalah penyelenggara organi-sasi yang memberikan 

pertimbangan etis, normatif maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi 

psikologi baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun 

organisasi. 

(2) Penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia oleh Psikolog 

dan/atau Ilmuwan Psikologi, dilakukan oleh Majelis Psikologi dengan 

memperhatikan laporan yang masuk akal dari berbagai pihak dan kesempatan 

untuk membela diri.  
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(3) Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi telah melakukan layanan 

Psikologi sesuai prosedur yang diatur dalam Kode Etik dan tidak bertentangan 

dengan kaidah-kaidah ilmiah serta bukti-bukti empiris wajib mendapat 

perlindungan dari Himpunan Psikologi Indonesia dalam hal ini Majelis Psikologi 

Indonesia. 

(4) Apabila terdapat masalah etika dalam pemberian layanan psikologi yang belum 

diatur dalam kode etik psikologi Indonesia maka Himpunan Psikologi Indonesia 

wajib mengundang Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskannya, 

kemudian disahkan dalam sebuah Rapat yang dimaksudkan untuk itu. 

 

Pasal 4 

Penyalahgunaan di bidang Psikologi 

 

(1) Setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap 

pelanggaran ter-hadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi 

organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 

Himpunan Psikologi Indonesia dan Kode Etik Psikologi Indonesia 

(2) Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menemukan pelanggaran atau 

penilaian salah terhadap kerja mereka, mereka wajib me-ngambil langkah-langkah 

yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau 

mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. 

(3) Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan Psikolog dan/atau 

Ilmuwan Psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam 

Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh 

Psikolog terhadap janji/sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh 

mereka yang bukan Psikolog, atau Psikolog yang tidak memiliki Ijin Praktik, serta 

layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik 

Psikologi Indonesia.  

Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas adalah: 
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a) Pelanggaran ringan yaitu: Tindakan yang dilakukan oleh seorang Psikolog 

dan/atau Ilmuwan Psikologi yang tidak dalam kondisi yang sesuai dengan 

standar prosedur yang telah ditetapkan, se-hingga mengakibatkan kerugian 

bagi salah satu tersebut di bawah ini: 

i. Ilmu psikolog 

ii. Profesi Psikologi 

iii. Pengguna Jasa layanan psikologi 

iv. Individu yang menjalani Pemeriksaan Psikologi 

v. Pihak-pihak yang terkait dan masyara-kat umumnya. 

b) Pelanggaran sedang yaitu: Tindakan yang dilakukan oleh Psikolog dan/atau 

Ilmuwan Psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun pe-

nanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan meng-

akibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini: 

i.  Ilmu psikologi 

ii.          Profesi Psikologi 

iii.   Pengguna Jasa layanan psikologi 

iv.   Individu yang menjalani Pemeriksaan Psikologi 

vi. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. 

Pelanggaran berat yaitu: Tindakan yang dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan 

Psikologi yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil yang 

mengakibatkan kerugian bagi salah satu di bawah ini:i. Ilmu Psikologiii. Profesi 

Psikologiiii. Pengguna Jasa layanan psikologi iv. Individu yang menjalani 

Pemeriksaan Psikologiv. Pihak-pihak yang terkait dan masya-rakat umumnya 

(4). Penjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan 

tersendiri.  

 

 

Pasal 5 

Penyelesaian Isu Etika 
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(1) Apabila tanggungjawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, 

hukum pemerintah atau peraturan lainnya, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi 

harus menunjukkan komitmennya terhadap kode etik dan melakukan langkah-

langkah untuk penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik 

Psikologi Indonesia. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan hukum, 

peraturan atau otoritas hukum lainnya yang berlaku.  

(2) Apabila tuntutan organisasi dimana Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi 

berafiliasi atau bekerja bertentangan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik, 

memberitahu komitmennya terhadap kode etik dan jika memungkinkan menye-

lesaikan konflik tersebut dengan berbagai cara sebagai bentuk tanggung jawab 

dan kepatuhan terhadap kode etik. 

(3) Pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh Psikolog 

dan/atau Ilmu-wan Psikologi, perorangan, organisasi pe-ngguna layanan psikologi 

serta pihak-pihak lain. Pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai 

bukti terkait ditujukan kepada Himpunan Psikologi Indonesia untuk nantinya 

diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara 

detail akan diatur dalam mekanisme tersendiri.  

(4) Kerjasama antara Pengurus Himpsi dan Ma-jelis Psikologi Indonesia menjadi 

bahan pertim-bangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik. 

Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan investigasi, 

proses penyidikan dan persyaratan yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil 

yang diharapkan dengan memanfaatkan sistem di dalam orga-nisasi yang ada. 

Dalam pelaksanaannya di-usahakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 

dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan.  
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(5) Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, Pengurus Pusat 

bekerjasama dengan Pengurus Wilayah terkait dapat memberi ma-sukan kepada 

Majelis Psikologi Wilayah atau Pusat dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut 

b. Meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran 

c. Berdasarkan klarifikasi menentukan jenis pelanggaran 

(6) Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi pada anggota yang dipandang 

melakukan pelanggaran. Berdasarkan keterangan ang-gota yang bersangkutan 

dan data-data lain yang berhasil dikumpulkan, maka Majelis Psikologi akan 

mengambil keputusan tentang permasalahan pelanggaran tersebut.  

(7) Jika anggota yang diputuskan melakukan pelanggaran oleh majelis psikologi 

tidak puas dengan keputusan yang dibuat majelis, apabila dipandang perlu, 

Pengurus Pusat bekerjasama dengan Pengurus Wilayah terkait dapat 

mendampingi Majelis Psikologi untuk membahas masalah tersebut, baik kepada 

anggota yang bersangkutan maupun untuk diumumkan sesuai dengan 

kepentingan 

Pasal 6 

Diskriminasi yang Tidak Adil terhadap Keluhan 

Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi tidak menolak siapapun yang 

mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Keluhan harus di dasarkan 

pada fakta-fakta yang jelas dan masuk akal. 

 

 

BAB IIIKOMPETENSI 

Pasal 7 

Ruang Lingkup Kompetensi 

 

(1) Ilmuwan Psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan 

penelitian dan/atau intervensi sosial dalam area sebatas kom-petensinya, 
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berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah 

ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.  

(2) Psikolog dapat memberikan layanan seba-gaimana yang dilakukan oleh 

Ilmuwan Psikologi serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi 

terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah 

memperoleh ijin praktik sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, 

pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah dan/atau pengalaman 

profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam menangani berbagai isu atau 

cakupan kasus-kasus khusus, misalnya terkait penanganan HIV/AIDS, kekerasan 

berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan (berkebutuhan khu-sus), atau 

yang terkait dengan kekhususan ras, suku, budaya, asli kebangsaan, agama, ba-

hasa atau kelompok marginal, penting untuk mengupayakan penambahan 

pengetahuan dan ketrampilan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan 

khusus, konsultasi atau supervisi terbimbing untuk memastikan kom-petensi 

dalam memberikan pelayanan jasa dan/atau praktik psikologi yang dilakukan 

kecuali dalam situasi darurat sesuai dengan pasal yang membahas tentang itu. 

(4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang 

dapat di-pertanggungjawabkan dalam area-area yang belum memiliki standar 

baku penanganan, guna melindungi pengguna jasa layanan psikologi serta pihak 

lain yang terkait.  

(5) Dalam menjalankan peran forensik, selain memiliki kompetensi psikologi 

sebagaimana tersebut di atas, Psikolog perlu memahami hukum yang berlaku di 

Indonesia, khususnya hukum pidana, sehubungan dengan kasus yang ditangani 

dan peran yang dijalankan. 

 

 

Pasal 8 
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Peningkatan Kompetensi 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib melak-sanakan upaya-upaya yang 

berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kom-petensi 

mereka. 

 

 

Pasal 9 

Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmiah dan Sikap Profesional 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam pengambilan keputusan harus 

berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan 

diterima secara luas atau universal dalam disiplin Ilmu Psikologi. 

 

 

Pasal 10 

Pendelegasian Pekerjaan Pada Orang Lain 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang men-delegasikan pekerjaan pada 

asisten, mahasiswa, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, asisten 

pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penterjemah; perlu mengambil 

langkah-langkah yang tepat untuk:  

a) menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki 

hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi, yang 

mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. 

b) memberikan wewenang hanya untuk tang-gung jawab di mana orang 

yang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara 

kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman, baik 



M S HIDAYATULLAH 33 

 

secara independen, atau dengan pemberian su-pervisi hingga level 

tertentu; dan  

c) memastikan bahwa orang tersebut me-laksanakan layanan psikologi 

secara kom-peten.  

 

 

Pasal 11 

Masalah dan Konflik Personal 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menya-dari bahwa masalah dan konflik 

pribadi me-reka akan dapat mempengaruhi efektifitas kerja. Dalam hal ini Psikolog 

dan/atau Ilmuwan Psikologi mampu menahan diri dari tindakan yang dapat 

merugikan pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain, sebagai akibat dari 

masalah dan/atau konflik pribadi tersebut.  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berke-wajiban untuk waspada terhadap 

tanda-tanda adanya masalah dan konflik pribadi, bila hal ini terjadi sesegera 

mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesional untuk dapat 

kembali menjalankan pekerjaannya se-cara profesional. Psikolog dan/atau 

Ilmuwan Psikologi harus menentukan akan membatasi, menangguhkan, atau 

menghentikan kewajiban layanan psikologi tersebut. 

 

 

Pasal 12 

Pemberian Layanan Psikologi dalam Keadaan Darurat 

 

(1) Keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental 

dan/atau psikologi secara mendesak dibutuhkan tetapi tidak tersedia tenaga 

Psikolog dan/atau Ilmu-wan Psikologi yang memiliki kompetensi untuk 

memberikan layanan psikologi yang dibutuhkan. 
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(2) Dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kebutuhan yang ada tetap 

harus dilayani. Karenanya Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang belum 

memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi 

untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak.  

(3) Selama memberikan layanan psikologi dalam keadan darurat, Psikolog 

dan/atau Ilmuwan Psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan 

perlu segera mencari psi-kolog yang kompeten untuk mensupervisi atau 

melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut. 

(4) Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang lebih kompeten telah 

tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi 

tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera. 

 
 

 
 
  

BAB IV 

HUBUNGAN ANTAR MANUSIA 

Pasal 13 

Sikap Profesional 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik 

yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi, harus 

sesuai dengan keahlian dan kewe-nangannya serta berkewajiban untuk: 

a) Mengutamakan dasar-dasar profesional 

b) Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya. 

c) Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai 

dampak la-yanan psikologi yang diterimanya. 

d) Mengutamakan ketidak berpihakan dalam kepentingan pemakai layanan 

psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pem-berian pelayanan 

tersebut.  
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e) Dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan 

terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian 

layanan psikologi yang dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi 

maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. 

 

 

Pasal 14 

Pelecehan 

 

(1) Pelecehan Seksual 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak 

terlibat da-lam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah 

permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau non verbal 

yang bersifat seksual, yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau 

peran sebagai Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi. Pelecehan seksual dapat 

terdiri dari satu perilaku yang intens/parah, atau perilaku yang berulang, 

bertahan/sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang 

dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang 

dianggap: 

(a) tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati atau dapat 

menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, mengandung permusuhan 

yang dalam hal ini Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengetahui atau 

diberitahu mengenai hal tersebut atau 

(b) bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap 

seseorang dalam konteks tersebut, 

(c) sepatutnya menghindari hal-hal yang se-cara nalar merugikan atau patut 

diduga dapat merugikan pengguna layanan psi-kologi atau pihak lain.  

(2) Pelecehan lain  
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Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak diperkenankan secara sadar terlibat 

dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi 

dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, 

suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa atau status sosial-

ekonomi. 

 

 

Pasal 15 

Penghindaran Dampak Buruk 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal 

untuk meng-hindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi 

serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka serta meminimalkan 

dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi 

sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikologi serta pihak-

pihak lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-

kemungkinan tersebut. 

 

 

Pasal 16 

Hubungan Majemuk 

 

(1) Hubungan majemuk terjadi apabila:  

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi sedang dalam peran 

profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang ber-samaan 

menjalankan peran lain dengan orang yang sama, atau  

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam waktu yang bersamaan 

memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan 
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dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan Psikolog 

dan/atau Ilmuwan Psikologi tersebut. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi sedapat mungkin menghindar dari 

hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut diper-timbangkan dapat 

merusak objektivitas, kom-petensi atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya 

sebagai Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, atau apabila beresiko terhadap 

eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional 

tersebut. 

(3) Apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan, Psikolog 

dan/atau Ilmuwan Psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk 

mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan ter-baik orang 

yang terkait dan kepatuhan yang maksimal terhadap Kode etik. 

(4) Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan 

institusi, atau kondisi-kondisi luar biasa untuk melakukan lebih dari satu peran, 

sejak awal mereka harus memperjelas peran yang dapat diharapkan dan rentang 

kerahasiaannya, bagi diri sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait. 

Pasal 17 

Konflik Kepentingan 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menghindar dari melakukan peran 

profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, 

kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, 

kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai Psikolog 

dan/atau Ilmuwan Psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan 

psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi 

tersebut. 

 

 

Pasal 18 
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Eksploitasi 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap 

mengandung unsur eksploitasi, yaitu: 

a) Pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang 

sedang mereka supervisi, evaluasi, atau berada di bawah wewenang 

mereka, seperti ma-hasiswa, karyawan, peserta penelitian, orang yang 

menjalani pemeriksaan psikologi ataupun mereka yang berada di bawah 

penyeliaannya. 

b) Terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan 

mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan di mana Psikolog 

dan/atau Ilmuwan Psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas 

langsung.  

c) Pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah 

pada hu-bungan seksual dengan pengguna layanan psikologi. 

(2) Eksploitasi Data Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak melakukan hal-hal 

yang di-anggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari 

mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang 

mereka, seperti mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, pengguna jasa 

layanan psikologi ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaannya dimana 

data tersebut digunakan atau dimanipulasi digunakan untuk kepentingan pribadi. 

Hubungan sebagaimana tercantum pada (1) dan (2) harus dihindari karena sangat 

mempengaruhi penilaian masyarakat pada Psikolog dan/atau Ilmu-wan Psikologi 

ataupun mengarah pada eksploitasi.  

 

 

Pasal 19 

Hubungan Profesional 
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Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memiliki dua jenis bentuk hubungan 

profesional yaitu hubungan antar profesi yaitu dengan sesama Psikolog dan/atau 

Ilmuwan Psikologi serta hubungan dengan profesi lain. 

(1) Hubungan antar profesi 

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menghargai, menghormati 

dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat 

akademisi Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi. 

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi seyogyanya saling memberikan 

umpan balik konstruktif untuk peningkatan keahlian profesinya.  

c) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib mengingatkan rekan 

profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik 

psikologi. 

d) Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas 

kompetensi dan kewenangan, dan butir a), b), dan c) di atas tidak berhasil 

dilakukan maka wajib me-laporkan kepada organisasi profesi 

(2) Hubungan dengan Profesi lain 

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menghargai, menghormati 

kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. 

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib mencegah dilakukannya 

pemberian la-yanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak 

memiliki kompetensi dan kewenangan. 

 

 

Pasal 20 

Informed Consent 

 

Setiap proses dibidang psikologi yang meliputi 

penelitian/pendidikan/pelatihan/asesmen/intervensi yang melibatkan manusia 

harus disertai dengan informed consent.  
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Informed Consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses 

dibidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan/pelatihan/asesmen dan 

intervensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan 

ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan/yang menjadi subyek 

penelitian dan saksi. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed 

consent adalah: 

a. Kesediaan untuk mengikuti proses tanpa paksaan. 

b. Perkiraan waktu yang dibutuhkan. 

c. Gambaran tentang apa yang akan dilakukan. 

d. Keuntungan dan/atau risiko yang dialami selama proses tersebut. 

e. Jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. 

f. Orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan 

selama proses tersebut.  

Dalam konteks Indonesia pada masyarakat tertentu yang mungkin terbatas 

pendidikannya, kondisinya atau yang mungkin rentan memberikan informed 

consent secara tertulis maka informed consent dapat dilakukan secara lisan dan 

dapat direkam atau adanya saksi yang mengetahui bahwa yang bersangkutan 

bersedia.  

Informed consent yang berkaitan dengan proses pendidikan dan/atau pelatihan 

terdapat pada pasal 40; yang berkait dengan penelitian psikologi pada pasal 49; 

yang berkait dengan asesmen psikologi terdapat pada pasal 64; serta yang berkait 

dengan konseling dan psikoterapi pada pasal 73 dalam buku Kode Etik ini. 

 

 

Pasal 21 

Layanan Psikologi Kepada dan/atau Melalui Organisasi 

 

Psikolog dan/atau Ilumuwan Psikologi yang mem-berikan layanan psikologi 

kepada organisasi/0perusahaan memberikan informasi sepenuhnya tentang: 
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• Sifat dan tujuan dari layanan psikologi yang diberikan  

• Penerima layanan psikologi 

• Individu yang menjalani layanan psikologi 

• Hubungan antara Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dengan organisasi 

dan orang yang menjalani layanan psikologi 

• Batas-batas kerahasiaan yang harus dijaga 

• Orang yang memiliki akses informasi 

Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dilarang oleh organisasi peminta 

layanan untuk memberikan hasil informasi kepada orang yang menjalani layanan 

psikologi, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberian 

layanan psikologi berlangsung. 

 

 

Pasal 22 

Pengalihan dan Penghentian Layanan Psikologi 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menyadari pentingnya perencanaan kegiatan 

dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang 

dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian, terpaksa 

dihen-tikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebelum layanan psikologi dialihkan 

atau dihentikan pelayanan tersebut dengan alasan apapun, hendaknya dibahas 

bersama antara Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dengan penerima layanan 

psikologi ke-cuali kondisinya tidak memungkinkan. 

(1) Pengalihan layanan: Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat mengalihkan 

layanan psikologi kepada sejawat lain (rujukan) karena: 

a) Ketidakmampuan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, misalnya sakit 

atau meninggal 

b) Salah satu dari mereka pindah ke kota lain. 
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c) Keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari Psikolog dan/atau 

Ilmuwan Psikologi. 

d) Keterbatasan pemberian imbalan dari pe-nerima jasa layanan psikologi.  

(2) Penghentian layanan: Psikolog dan/atau Ilmu-wan Psikologi harus 

menghentikan layanan psikologi apabila: 

a) Pengguna layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan 

psikologi yang telah dilakukan 

b) Ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang 

menjalani pemeriksaan terhadap Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi 

yang bersangkutan sehingga timbul perasaan tak nyaman atau tidak sehat 

pada salah satu atau kedua belah pihak. 

 

 

BAB V 

KERAHASIAAN REKAM dan HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI 

Pasal 23 

Rekam Psikologi 

 

Jenis Rekam Psikologi adalah rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi 

terbatas. 

(1) Rekam Psikologi Lengkap 

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membuat, menyimpan 

(mengarsipkan), menjaga, memberikan catatan dan data yang 

berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan 

hukum yang berlaku dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Kode 

Etik Psikologi Indonesia. 

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membuat dokumentasi atas karya 

profesional dan ilmiah mereka untuk:  
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i. memudahkan pengguna layanan psikologi mereka dikemudian 

hari baik oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya. 

 ii. bukti pertanggungjawaban telah dilakukannya pemeriksaan 

psikologi 

iii. memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun 

hukum. 

c) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam 

hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan 

catatan/data di bawah pengawasannya. 

d) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjaga dan memusnahkan 

catatan dan data, dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-

undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini. 

e) Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mempunyai dugaan kuat 

bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan 

digunakan untuk keperluan hukum yang melibatkan penerima atau 

partisipan layanan psikologi mereka, maka Psikolog dan/atau Ilmuwan 

Psikologi ber-tanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan 

dokumentasi yang telah dibuatnya secara rinci, berkualitas dan konsisten, 

seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dalam forum hukum. 

f) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan pemeriksaan 

layanan psikologi terhadap seseorang dan menyimpan hasil pemeriksaan 

psikologinya dalam arsip sesuai dengan ketentuan, karena sesuatu hal 

tidak memungkinkan lagi menyimpan data tersebut, maka demi 

kerahasiaan pengguna layanan psikologi, sebelumnya Psikolog dan/atau 

Ilmuwan Psikologi menyiapkan pemindahan tempat atau pemberian 

kekuasaan pada sejawat lain terhadap data hasil pemeriksaan psi-kologi 

tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Pelaksanaan dalam hal ini 

harus di bawah pengawasannya, yang da-pat dalam bentuk tertulis atau 

lainnya. 
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(2) Rekam Psikologis untuk Kepentingan Khusus 

a) Laporan pemeriksaan Psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat 

diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan 

berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami 

pemeriksaan psikologi. 

b) Laporan Pemeriksaan Psikologi untuk ke-pentingan khusus dibuat sesuai 

dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian 

dan ketepatan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang 

mengalami pemeriksaan psikologi. 

 

 

Pasal 24 

Mempertahankan Kerahasian Data 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib memegang teguh rahasia yang 

menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan 

pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna 

layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam rangka pemberian layanan Psiko-logi, 

hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut; 

a) Dapat diberikan hanya kepada yang ber-wenang mengetahuinya dan 

hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian 

layanan psikologi. 

b) Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara 

langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. 

c) Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis 

kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk 

kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam 
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kondisi tersebut indentitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi 

tetap dijaga kerahasiaannya.  

Seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke 

data dasar (data base) atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang 

tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan maka Psikolog dan/atau Ilmuwan 

Psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang 

tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. 

 

 

Pasal 25 

Mendiskusikan Batasan Kerahasian Data kepada Pengguna Layanan Psikologi 

 

(1) Materi Diskusi  

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mem-bicarakan informasi 

kerahasian data dalam rangka memberikan konseling dan/atau konsultasi 

kepada pengguna layanan psi-kologi (perorangan, organisasi, mahasis-wa, 

partisipan penelitian) dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data 

hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan 

ilmiah atau profesional. 

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam melaksanakan tugasnya 

harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna 

layanan psikologi, kalaupun diperlukan harus diusahakan seminimal 

mungkin.  

c) Dalam hal diperlukan laporan hasil peme-riksaan psikologi, maka 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi hanya memberikan la-poran, baik 

lisan maupun tertulis; sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah 

dibuat. 

(2) Lingkup Orang 
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a) Pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan 

dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau 

kepentingan tersebut. 

b) Keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang 

lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasehat 

hukumnya. 

c) Jika pemakai jasa layanan psikologi masih kanak-kanak atau orang 

dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara 

sukarela, maka Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib melindungi agar 

pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi 

tidak mengalami hal-hal yang merugikan. 

d) Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi melakukan konsultasi 

antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga 

kerahasiaan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak saling berbagi 

untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi 

(peserta riset, atau pihak manapun yang menjalani pemeriksaan psikologi), 

kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi dimana 

kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Saling berbagi informasi 

hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi, 

itupun sedapat mungkin tanpa menyebutkan iden-titas atau cara 

pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai indentitas pihak tertentu. 

 

 

Pasal 26 

Pengungkapan Kerahasian Data 

 

(1) Sejak awal Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus sudah merencanakan 

agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, 
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bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi, atau sudah putus 

hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan 

catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, 

pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip 

legal.  

(3) Cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data 

pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan 

pajak. Dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai 

hukum yang berlaku. 

(4) Dalam hal diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dari dewan penilai 

atau sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus 

dihapuskan sebelum datanya dapat diakses.  

(5) Dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia maka Psikolog dan/atau Ilmuwan 

Psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka 

keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan 

pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi serta untuk 

melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan.  

 

 

Pasal 27 

Pemanfaatan Informasi dan Hasil Pemeriksaan untuk Tujuan Pendidikan atau 

Tujuan Lain 

 

(1) Pemanfaatan untuk Tujuan Pendidikan Data dan informasi hasil layanan 

psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan 

sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang 

datanya digunakan. 

(2) Pemanfaatan untuk Tujuan Lain 
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a) Pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan 

pendidikan harus ada ijin tertulis dari yang bersangkutan dan 

menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. 

b) Khususnya untuk pemanfaatan hasil la-yanan psikologi di bidang hukum 

atau hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan pengguna layanan 

psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi maka identitas 

harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. 

c) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak membuka kerahasiaan 

pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi 

untuk keperluan penulisan, pe-ngajaran maupun pengungkapan di media, 

kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan 

hukum.  

d) Dalam pertemuan ilmiah atau perbin-cangan profesi yang 

menghadapkan Psiko-log dan/atau Ilmuwan Psikologi untuk 

mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut 

dilaku-kan tanpa mengungkapkan identitas, yang bisa dikenali sebagai 

seseorang atau institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun 

sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. 

 

 

BAB VI 

IKLAN dan PERNYATAAN PUBLIK 

Pasal 28 

Pertanggungjawaban 

 

Iklan dan Pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan 

dengan jasa, produk atau publikasi profesional Psikolog dan/atau Ilmuwan 

Psikologi di bidang psikologi, mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, 

brosur, barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi atau curriculum vitae, 
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wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, 

hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan 

publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan.  

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi; dalam memberikan pernyataan kepada 

masyarakat melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis 

mencerminkan keilmuannya sehingga masyarakat dapat menerima dan 

memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan penafsiran serta 

menyesatkan masyarakat pengguna jasa dan/atau praktik psikologi. 

Pernyataan tersebut harus disampaikan dengan;   

 Bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, 

 Lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau 

golongan, 

 Berpedoman pada dasar ilmiah dan di-sesuaikan dengan bidang 

keahlian/kewe-nangan selama tidak bertentangan dengan kode etik 

psikologi.  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam pernyataan yang dibuat harus 

mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya di bidang psikologi yang 

dipublikasikan sesuai dengan gelar yang diperoleh dari institusi pendidikan yang 

terakreditasi secara nasional atau mencantumkan sebutan psikolog sesuai 

sertifikat yang diperoleh. 

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak membuat pernyataan palsu, menipu 

atau curang mengenai  

a) Gelar akademik/ijazah 

b) Gelar profesi 

c) Pelatihan, pengalaman atau kompetensi yang dimiliki  

d) Izin Praktik dan Keahlian  

e) Kerjasama institusional atau asosiasi  

f) Jasa atau praktik psikologi yang diberikan  

g) Konsep dasar ilmiah, atau hasil dan tingkat keberhasilan jasa layanan  
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h) Biaya 

i) Orang-orang atau organisasi dengan siapa bekerjasama 

j) Publikasi atau hasil penelitian 

 

 

Pasal 29 

Keterlibatan Pihak lain Terkait Pernyataan Publik 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain 

untuk men-ciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan 

praktek profesional, hasil penelitian atau aktivitas yang ber-sangkutan, tanggung 

jawab profesional atas pernyataan tersebut tetap berada di tangan Psikolog dan/ 

atau Ilmuwan Psikologi.  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain 

yang dapat mereka kendalikan, seperti lembaga tempat bekerja, sponsor, 

penerbit, atau pengelola media dari membuat pernyataan yang dapat 

dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa layanan psikologi. Bila 

mengetahui adanya pernyataan yang tergolong penipuan atau pemalsuan 

terhadap karya mereka yang dilakukan orang lain, Psikolog dan/atau Ilmuwan 

Psikologi berusaha untuk menjelaskan kebenarannya. 

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak memberikan kompensasi pada 

karyawan pers, baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya 

sebagai imbalan untuk publikasi pernyataannya dalam berita.  

 

 

Pasal 30 

Deskripsi Program Pendidikan Non Gelar 
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Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi bertanggung jawab atas pengumuman, 

katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non gelar yang dilakukannya. 

Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi memastikan bahwa hal yang diberitakan 

tersebut menggambarkan secara akurat tentang tujuan, ke-mampuan tentang 

pelatih, instruktur, supervisor dan biaya yang terkait. 

 

 

Pasal 31  

Pernyataan Melalui Media 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam mem-berikan keterangan pada publik 

melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa 

pernyataan tersebut: 

a) Konsisten terhadap kode etik. 

b) Berdasar pada pengetahuan/pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis 

dan konsep praktik psikologi yang tepat.  

c) Berdasar pada asas praduga tak bersalah. 

d) Telah mempertimbangkan batasan kera-hasiaan sesuai dengan pasal 24 buku 

kode etik ini. 

e) Pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat 

dalam pasal 61 buku kode etik ini. 

 

 

Pasal 32 

Iklan Diri yang Berlebihan 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam men-jelaskan kemampuan atau 

keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana dan tidak berlebihan dengan 
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memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran 

di masyarakat.  

 

 

BAB VII 

BIAYA LAYANAN PSIKOLOGI 

Pasal 33 

Penjelasan Biaya dan Batasan 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan 

senantiasa terus mening-katkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai 

profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi 

kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi 

harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan Psikolog dan/atau Ilmuwan 

Psikologi, dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar pro-fesional. 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi pada saat awal sebelum kontrak layanan 

dilakukan, perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak 

dan kewajiban masing-masing pihak termasuk biaya layanan psikologi yang 

disediakannya, sesuai kompetensi keil-muan dan profesional yang dimiliki, dalam 

cakupan standar yang pantas untuk masyarakat/kelompok pengguna layanan 

psikologi khusus.  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat menggunakan berbagai cara 

termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah 

diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang 

telah disepakati. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memberitahu pihak 

yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan, serta 

memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum 

tindakan hukum dilakukan. 
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(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan 

untuk pe-nanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi, hanya atau 

semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberi-kan belum 

diterima. 

(4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan 

layanan psiko-logi yang diketahui melanggar Kode Etik seperti yang dicantumkan 

dalam keseluruhan pasal-pasal dalam Kode Etik ini, apalagi menerima imbalan 

dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut.  

(5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi sebagai bentuk kepedulian pada 

masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan, atau terlibat dalam aktivitas-

aktivitas penyediaan layanan psikologi secara suka rela, dengan tetap menjunjung 

tinggi profesionalitas. 

 

 

 

 

Pasal 34 

Rujukan dan Biaya 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, 

atasan atau bawahan, pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan 

layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi 

dilakukan.  

 

 

Pasal 35 

Keakuratan Data dan Laporan kepada Pembayar atau Sumber Dana 
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Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memastikan keakuratan data dan laporan 

pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. 

 

 

Pasal 36 

Pertukaran (Barter) 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat menerima benda atau imbalan non 

uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi 

yang diberikan hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan 

yang dihasilkan tidak eksploitatif. 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII 

PENDIDIKAN dan/atau PELATIHAN 

Pasal 37 

Pedoman Umum 

 

(1) Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku 

individu/kelompok/komunitas yang bertujuan membawa kearah yang lebih baik 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

(2) Pendidikan dalam pengertian ini termasuk pendidikan bergelar atau non gelar. 

• Pendidikan bergelar yaitu program pen-didikan yang dilaksanakan oleh 

Perguruan Tinggi.  
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• Pendidikan non gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 

Perguruan Tinggi, Himpsi, Asosiasi/Ikatan Minat dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat 

pengakuan dari Himpsi 

(3) Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa kearah yang lebih baik 

yang dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, Himpsi, Asosiasi/Ikatan Minat 

dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya 

mendapat pengakuan dari Himpsi  

 

 

Pasal 38 

Rancangan dan Penjabaran Program Pendidikan dan/atau Pelatihan 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang ber-tanggung jawab atas program 

pendidikan dan/atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk 

memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang 

tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah yang memadai guna 

memastikan pen-jabaran rencana pendidikan dan/atau pelatihan secara tepat 

dengan materi yang akan dibahas, dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat 

dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih atau 

supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan dan/atau pelatihan atau 

persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan, selama peserta pen-didikan 

dan/atau pelatihan diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka 

memung-kinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan dan/atau 

pelatihan. 

(3) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menyusun program pendidikan dan/atau 

pelatihan ber-dasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan ber-orientasi pada 

kesejahteraan peserta pendidikan dan/atau pelatihan Jika psikolog atau ilmuwan 
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Psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia 

seyogyanya mendapatkan ijin penggunaan program terse-but atau setidak-

tidaknya mencantumkan nama penyusun program. 

(4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam melaksanakan pendidikan 

dan/atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang 

relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membuat desain pendidikan dan/atau 

pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan 

stándar atau kompetensi ilmiah dan etik.  

 

 

Pasal 39 

Keakuratan dalam Pendidikan dan/atau Pelatihan 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah yang tepat guna 

memastikan rencana pendidikan dan/atau pelatihan berdasar perkem-bangan 

kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta 

berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada.  

 

 

Pasal 40 

Informed Consent dalam Pendidikan dan/atau Pelatihan 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memperoleh persetujuan untuk 

melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed 

consent, kecuali jika a) Pelaksanaan pelatihan diatur oleh peratur-an pemerintah 

atau hukum; b) Pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, 

kelembagaan atau orgainsasi secara rutin misal: syarat untuk kenaikan jabatan.  
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Pasal 41 

Pengungkapan Informasi Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah untuk 

melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan 

dan/atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikut-

sertaan atau penarikan diri/pengunduran dari keikutsertaan. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak meminta peserta pendidikan 

dan/atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam 

kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan 

atau tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat 

penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orangtua, teman sebaya, 

serta pasangan atau pun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak 

diberlakukan, kecuali jika program ini menjadi satu cara atau pendekatan yang 

dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi 

pemulihan dan/atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan 

penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. 

(3) Bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut 

harus dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang terlatih untuk 

memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal 

tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi 

tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat.  

 

 

Pasal 42 

Kewajiban Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Mengikuti Program 

Pendidikan yang disyaratkan 
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Bila suatu pendidikan dan/atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan 

persyaratan dalam suatu program pendidikan dan/atau pelatihan, maka 

penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. 

Pendidikan dan/atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli 

dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan 

dan/atau pelatihan tersebut. 

 

 

Pasal 43 

Penilaian Kinerja Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan atau Orang yang 

Disupervisi 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam bi-dang pendidikan, pelatihan, 

pengawasan atau supervisi, menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk 

memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan/atau pe-latihan atau 

orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal 

pengawasan. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi meng-evaluasi kinerja peserta pendidikan 

dan/atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program 

yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. 

 

 

Pasal 44 

Keakraban Seksual dengan Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan atau Orang 

yang di Supervisi 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak ter-libat dalam keakraban seksual 

dengan peserta pendidikan dan/atau pelatihan atau orang yang sedang 

disupervisi, orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat 
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pelatihan atau tempat kerja dimana Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tersebut 

mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka.(2) Bila hal di atas 

tidak terhindari karena berbagai alasan misalnya karena adanya hubungan khusus 

yang telah terbawa sebelumnya, tang-gungjawab tersebut harus dialihkan pada 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan 

peserta untuk memastikan obyektivitas dan meminimalkan kemungkinan-

kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat.  

 

 

BAB IX 

PENELITIAN dan PUBLIKASI 

Pasal 45 

Pedoman Umum 

 

(1) Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar 

pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan/atau menguji teori dan/atau 

menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara 

mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data. (2) Psikolog dan/atau Ilmuwan 

Psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan me-nyusun dan 

menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol 

penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Psiko-log dan/atau Ilmuwan Psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, 

melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah 

dan etika penelitian.  

 

 

Pasal 46 

Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab 
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(1) Batasan kewenangan 

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi me-mahami batasan kemampuan 

dan kewenangan masing-masing anggota Tim yang terlibat dalam 

penelitian tersebut. 

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-

pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai 

bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud 

dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan 

misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi 

lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat, atau melalui 

mekanisme lain.  

(2) Tanggung jawab  

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi ber-tanggungjawab atas 

pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan.  

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memberi perlindungan terhadap 

hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, 

termasuk kese-jahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian.  

 

 

Pasal 47 

Aturan dan Izin Penelitian 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memenuhi aturan profesional dan 

ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelak-sanaan dan penulisan 

publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan 

dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi. 

(2) Jika persetujuan lembaga, komite riset atau instansi lain terkait dibutuhkan, 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memberikan informasi akurat 
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mengenai rancangan pe-nelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai 

penelitian setelah memperoleh persetujuan. 

 

 

Pasal 48 

Partisipan Penelitian 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah untuk 

melindungi per-orangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian 

dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau 

penarikan diri/pengunduran dari keikut-sertaan. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi ber-interaksi dengan partisipan penelitian 

hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian, yang 

konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah. Pelanggaran terhadap hal ini 

dan adanya tindakan pe-nyalahgunaan wewenang dapat dikenai butir 

pelanggaran seperti tercantum dalam pasal dan bagian-bagian lain dari Kode Etik 

ini (misalnya pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lain). 

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memberi kesempatan adanya 

pilihan kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa, peserta pendidikan, anak 

buah/bawahan, orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi bila ingin 

tidak terlibat/mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian yang 

menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dan dapat dipergunakan untuk 

memperoleh kredit tambahan. 

 

 

Pasal 49 

Informed Consent dalam Penelitian 
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Sebelum pengambilan data penelitian Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi 

menjelaskan pada calon partisipan penelitian dengan menggunakan bahasa yang 

sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat umum tentang penelitian 

yang akan dilakukan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan kepada 

calon partisipan asas kesediaan sebagai partisipan penelitian yang menyatakan 

bahwa keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga 

memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan harus 

menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada pasal yang mengatur 

tentang itu. 

(1) Informed consent Penelitian  

Dalam rangka mendapat persetujuan dari calon partisipan, Psikolog dan/atau 

Ilmuwan Psikologi menjelaskan proses penelitian. Secara lebih terinci informasi 

yang penting untuk disampaikan adalah: 

a) Tujuan penelitian, jangka waktu dan pro-sedur, antisipasi dari 

keikutsertaan, yang bila diketahui mungkin dapat mempengaruhi 

kesediaan untuk berpartisipasi, seperti risiko yang mungkin timbul, 

ketidaknyamanan, atau efek sebaliknya; keuntungan yang mungkin 

diperoleh dari penelitian; hak untuk menarik diri dari keikutsertaan dan 

mengundurkan diri dari penelitian setelah penelitian dimulai, konsekuensi 

yang mungkin timbul dari penarikan dan pengunduran diri; keterbatasan 

kerahasiaan; insentif untuk partisipan; dan siapa yang dapat dihubungi 

untuk mem-peroleh informasi lebih lanjut.  

b) Jika partisipan penelitian tidak dapat mem-buat persetujuan karena 

keterbatasan atau kondisi khusus, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi 

melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan 

dari pihak berwenang yang mewakili partisipan, atau melakukan upaya lain 

seperti diatur oleh aturan yang berlaku.  

c) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang mengadakan penelitian 

intervensi dan/atau eksperimen, di awal penelitian menjelaskan pada 
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partisipan tentang perlakuan yang akan dilaksanakan; pelayanan yang 

tersedia bagi partisipan; alternatif penanganan yang tersedia apabila 

individu menarik diri selama proses penelitian; dan kompensasi atau biaya 

keuangan untuk berpartisipasi; termasuk pengembalian uang dan hal-hal 

lain terkait bila memang ada ketika menawarkan kesediaan partisipan 

dalam penelitian.  

d) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi ber-usaha menghindari 

penggunaan segala bentuk pemaksaan termasuk daya tarik yang 

berlebihan agar partisipan ikut serta dalam penelitian. Psikolog dan/atau 

Ilmu-wan Psikologi menjelaskan sifat dari pe-nelitian tersebut, berikut 

risiko, kewajiban dan keterbatasannya. 

(2) Informed Consent Perekaman  

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk 

pengum-pulan data harus memperoleh izin tertulis dari partisipan penelitian. 

Persetujuan tidak diperlukan bila perekaman murni untuk kepentingan observasi 

alamiah di tempat umum dan diantisipasi tidak akan berimplikasi teridentifikasi 

atau terancamnya kesejahteraan atau keselamatan partisipan penelitian atau 

pihak-pihak terkait. Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman 

tersembunyi, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi melakukan pere-kaman 

dengan tetap meminimalkan risiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan, 

dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan dalam debriefing.  

(3) Pengabaian informed consent Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak harus 

meminta persetujuan partisipan pe-nelitian, hanya jika penelitian melibatkan 

individu secara anonim atau dengan kata lain tidak melibatkan individu secara 

pribadi dan diasumsikan tidak ada risiko gangguan pada kesejahteraan atau 

keselamatan, serta bahaya-bahaya lain yang mungkin timbul pada partisipan 

penelitian atau pihak-pihak terkait. Penelitian yang tidak harus memerlukan 

persetujuan partisipan antara lain adalah: 

a) penyebaran kuesioner anonim;  
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b) observasi alamiah;  

c) penelitian arsip;  

yang ke semuanya tidak akan menempatkan partisipan dalam resiko pemberian 

tanggung jawab hukum atas tindakan kriminal atau perdata, resiko keuangan, 

kepegawaian atau reputasi nama baik dan kerahasiaan.  

 

 

Pasal 50 

Pengelabuan/Manipulasi dalam Penelitian 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak diperkenankan menipu atau 

menutupi informasi, yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan 

untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak 

menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus 

diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang 

terbaik untuk terlibat atau tidak dalam penelitian.  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi boleh melakukan penelitian dengan 

pengelabuan, teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah, untuk 

tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi 

pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Bila 

pengelabuan terpaksa dilakukan, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi 

menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari 

keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin; sehingga 

memungkinkan partisipan menarik data mereka, bila partisipan menarik diri atau 

tidak bersedia terlibat lebih jauh.  

 

 

Pasal 51 

Penjelasan Singkat/Debriefing 
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(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mem-berikan penjelasan singkat segera 

setelah selesai pengambilan data penelitian, dalam bahasa yang sederhana dan 

istilah-istilah yang dipahami masyarakat pada umumnya, agar partisipan 

memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian; 

agar Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk 

me-luruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi meng-ambil langkah-langkah yang tepat 

untuk mengurangi resiko atau bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan 

menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut.  

(3) Debriefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian 

telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian; agar 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk 

meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan.(4) Jika 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi me-nemukan bahwa prosedur penelitian 

telah mencelakai partisipan; Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil 

langkah tepat untuk meminimalkan bahaya. 

  

 

Pasal 52 

Penggunaan Hewan untuk Penelitian 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memperhatikan peraturan Negara dan 

standar profesional apabila menggunakan hewan sebagai objek penelitian. 

Standar profesional yang dimaksud diantaranya bekerjasama atau berkonsultasi 

dengan ahli yang kompeten. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:  

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan penelitian dengan hewan 

harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik, mengikuti 

prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, 
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kesehatan dan perlakuan yang berperikemanusiaan terhadap hewan tersebut. 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang sedang melakukan penelitian dengan 

hewan perlu memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitiannya 

telah menerima petunjuk mengenai metode penelitian, perawatan dan 

penanganan hewan yang digunakan, sebatas keperluan penelitian, dan sesuai 

perannya. Prosedur yang jelas diperlukan sebagai panduan untuk menangani 

seberapa jauh hewan ’boleh’ disakiti dan terhindar dari perlakuan semena-mena. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat menggunakan prosedur yang 

menyebabkan rasa sakit, stres dan penderitaan pada hewan, hanya jika prosedur 

alternatif tidak me-mungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau oleh 

nilai-nilai pendidikan dan terapan.  

(3) Apabila dalam penelitian diperlukan pembedahan, Psikolog dan/atau Ilmuwan 

Psikologi menjalankan prosedur bedah dengan pembiusan yang memadai dan 

mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit 

selama, dan setelah pembedahan.  

(4) Apabila nyawa hewan perlu diakhiri, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi 

melaksanakannya dengan segera, dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit 

dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima.  

 

 

Pasal 53 

Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan 

memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan 

yang berlaku dalam melakuan pelaporan/pubikasi hasil penelitian. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan 

masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah: 
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(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak merekayasa data atau melakukan 

langkah-langkah lain yang tidak bertanggungjawab (misal : terkait pengelabuan, 

plagiarisme dll).  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi jika me-nemukan kesalahan yang 

signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk 

mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan (correction), pe-

narikan kembali (retraction), catatan kesalahan tulis atau cetak (erratum) atau alat 

publikasi lain yang tepat. 

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan 

dalam bentuk original dari data yang pernah di-publikasikan sebelumnya. 

Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasi ulang jika disertai dengan 

penjelasan yang memadai.  

 

 

Pasal 54 

Berbagi Data untuk Kepentingan Profesional 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak menyembunyikan data yang 

mendasari kesim-pulannya setelah hasil penelitian diterbitkan.  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat memberikan data dari hasil 

penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang 

memiliki kompetensi sama, dan memerlukannya sebagai data tam-bahan untuk 

menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang, atau memakai data tersebut 

sebagai landasan pekerjaannya.  

(3) Ketentuan pada ayat (2) tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang 

menyangkut kepemilikan data melarang penyebarluasannya. Untuk kepentingan 

ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut wajib 

mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya.  
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(4) Profesional/sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib 

melindungi kerahasiaan partisipan penelitian, dan memperhatikan hak legal 

pemilik data.  

(5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat meminta sejawat atau profesional 

lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut ber-tanggung jawab atas biaya 

terkait dengan penyediaan informasi.  

 

 

Pasal 55 

Penghargaan dan Pemanfaatan Karya Cipta Pihak Lain 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain 

sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. 

Karya cipta yang dimaksud dapat berbentuk penelitian, buku teks, alat tes atau 

bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan 

ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku.  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme 

dalam berbagai bentuknya, seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil 

karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. 

Penyajian sebagian atau keseluruhan elemen substansial dari pekerjaan orang lain 

tidak dapat diklaim sebagai miliknya, termasuk bila pekerjaan atau sumber data 

lain itu sesekali disebutkan sebagai sumber. 

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak dibenarkan menggandakan, 

memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya 

orang lain tanpa men-dapatkan izin dari pemegang hak cipta. 

(4) Kredit publikasi yang diperoleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus 

dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah 

atau pro-fesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. 

Kepemilikan atas posisi struktural institusional, misalnya kepala bagian atau 
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pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan 

bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan. 

(5) Kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus 

diakui dengan benar, hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Mahasiswa 

atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai penulis atau anggota tim 

penulis bila publikasi tersebut merupakan karyanya. Artikel yang secara 

substansial disusun berdasarkan skripsi, tesis dan/atau disertasi mahasiswa tetap 

harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut.  

 

 

BAB X 

PSIKOLOGI FORENSIK 

Pasal 56 

Hukum dan Komitmen terhadap Kode Etik 

1. Psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan/atau diaplikasikan 

dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana.  

2. Ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian/ penelitian yang terkait dengan 

aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan 

pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan 

profesional psikologi berkaitan de-ngan permasalahan hukum, khususnya per-

adilan pidana.  

3. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik 

wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, 

memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran tanggung jawab, 

wewenang dan hak mereka. 

4. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menya-dari adanya kemungkinan konflik 

antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat, dengan 

keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. 

Psikolog dan/atau ilmuwan Psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan 
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menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah 

untuk mengatasi konflik ini dalam cara-cara yang dapat diterima. 

 

 

Pasal 57 

Kompetensi 

 

(1) Praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik terutama 

yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang 

terlibat kasus peradilan pidana, yang bertujuan membantu proses peradilan dalam 

menegakkan kebenaran dan keadilan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang 

melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan 

standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia dan 

mendasarkan pekerjaannya pada kode etik psikologi.  

(2) Praktik Psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi 

psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi serta intervensi 

psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum (misalnya evaluasi psikologis bagi 

pelaku atau korban kriminal, sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak 

pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi dan terapi di lembaga pe-

masyarakatan) hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan 

tanggung jawab-nya psikolog harus mendasarkan pada standar pemeriksaan 

psikologi yang baku sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen, dan 

intervensi. 

(3) Ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian/penelitian yang terkait 

dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki 

pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja ber-dasarkan 

kode etik psikologi terutama yang terkait dengan penelitian. 
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Pasal 58 

Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak 

 

(1) Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi 

forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu 

proses peradilan pidana, dalam kasus yang ditanganinya sehingga ter-capainya 

penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan 

keadilan maka psikolog dan/atau ilmuwan psikologi forensik melakukan 

pekerjaannya dengan berdasarkan azas profesionalitas serta memperhatikan 

kode etik psikologi. 

(2) Psikolog forensik memiliki wewenang mem-berikan laporan tertulis atau lisan 

mengenai hasil penemuan forensik, atau membuat per-nyataan karakter psikologi 

seseorang, hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi 

bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi, untuk mendukung 

pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh 

karena keadaan tidak memungkinkan, Psikolog menjelaskan keterbatasan yang 

ada, serta me-lakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari 

kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya.  

(3) Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi forensik yang dalam menjalankan 

pekerjaan di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawab-nya sesuai 

dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari Himpsijika 

ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum.  

 

 

Pasal 59 

Pernyataan Sebagai Saksi atau Saksi Ahli 

 

(1) Psikolog dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus 

bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan dalam menyusun hasil 
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penemuan psikologi forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi 

seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi.  

2) Bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan 

pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang di-tetapkan dalam kasus 

di pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan 

komitmen terhadap Kode Etik dan mengambil langkah-langkah untuk me-ngatasi 

konflik dengan cara-cara yang bisa diterima. 

(3) Bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka 

psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai 

dengan pasal 19 buku kode etik ini. 

(4) Bila harus memberikan kesaksian, atau menyampaikan pendapat selaku saksi 

atau saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh memang diizinkan oleh 

hukum yang berlaku di Indonesia; Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus 

tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga 

atau meminimalkan terjadinya konflik antara ber-bagai pihak. 

(5) Bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog di pengadilan dan bila 

kemungkinan terjadi konflik antar psikolog dalam suatu proses peradilan yang 

ditanganinya, maka psikolog dapat meminta Himpsi untuk membantu 

penyelesaian masalah dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan 

permasalahan berdasarkan standar pemeriksaan psikologi dan kaidah ilmiah 

psikologi.  

(6) Bila terdapat lebih dari Satu saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog dan 

ahli profesi lain dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dengan 

profesi lain tersebut maka psikolog dapat meminta Himpsi menyelesaikan 

masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi dimana profesi 

lain tersebut bernaung. 

 

 

Pasal 60 
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Peran Majemuk dan Profesional Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menghindari untuk menjalankan peran 

majemuk.  

Bila peran majemuk terpaksa dilakukan kejelasan masing-masing peran harus 

ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada azas pro-fesionalitas, 

obyektivitas serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang 

harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan: 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi meng-hindar untuk melakukan peran 

majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran 

majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli serta menjadi 

saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal 

bagi Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, serta pihak-pihak terkait, untuk 

mempertahankan profesionalitas dan objektivitas, serta mencegah dan 

meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubungan dengan peran ma-

jemuknya. 

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang menjalin hubungan profesional 

sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk 

memberi kesaksian, atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang 

melakukan pemeriksaan, sejauh diijinkan oleh aturan hukum yang berlaku. 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam 

memberikan pan-dangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik 

antara berbagai pihak. 

(3) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan pene-rapannya. Kurang 

dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri 

ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. 
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Pasal 61 

Pernyataan Melalui Media Terkait dengan Psikologi Forensik 

 

Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat 

memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan 

hal-hal berikut: 

a) Hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum 

yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus 

tesebut. 

b) Psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi 

di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis maka hal ini harus 

dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan 

didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan/atau aliran yang 

diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, 

hak subjek yang diperiksa (seperti azas praduga tak bersalah pada pemeriksaan 

psikologis pelaku, atau hak untuk tidak dipublikasikan), dan telah 

mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku Kode Etik 

ini.  

 

 

BAB XI 

ASESMEN 

Pasal 62 

Dasar Asesmen 

 

Asesmen Psikolog sesuai dengan Asesmen Psikologi adalah prosedur evaluasi yang 

dilaksanakan secara sistematis. Termasuk didalam asesmen psikologi adalah 

prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau 
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alat tes yang bertujuan untuk me-lakukan penilaian dan/atau pemeriksaan 

psikologi. 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi melakukan observasi, wawancara, 

penggunaan alat instru-men tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang 

ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. 

(2) Laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua 

proses asesmen, saran dan/atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh 

kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai 

karakteristik psikologis seseorang hanya setelah Psikolog yang bersangkutan 

melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis 

yang ditegakkan.  

(3) Psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan 

dengan lembaga/institusi/organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan dan pe-

nguasaan sarana instrumen/alat asesmen. 

(4) Bila usaha asesmen yang dilakukan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dinilai 

tidak bermanfaat Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tetap diminta 

mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut.  

 

 

Pasal 63 

Penggunaan Asesmen 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, 

(wawancara atau obser-vasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes) 

dengan cara tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, 

menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan 

taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian, 
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manfaat dan teknik penggunaan. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan 

dengan proses asesmen adalah:  

(1) Konstruksi Tes: Validitas dan Reliabilitas 

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menggunakan instrumen asesmen 

yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan 

hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat 

pengujian validitas dan reliabilitas. 

b) Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menjelaskan 

kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. 

c) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam mengembangkan instrumen 

dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, 

pengetahuan ilmiah terkini dan profesional untuk desain tes, standardisasi, 

validasi, penyimpangan dan penggunaan. 

(2) Administrasi dan Kategori Tes  

Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi 

dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen 

psikologi adalah observasi, wawancara dan pelaksanaan psikodiagnostik. 

(3) Kategori Alat Tes dalam Psikodiagnostik: 

a) Kategori A: Tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam 

melakukan administrasi dan interpretasi.  

b) Kategori B: Tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan 

keahlian dalam administrasi dan interpretasi.  

c) Kategori C: Tes yang membutuhkan bebe-rapa pengetahuan tentang konstruksi 

tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan 

pendidikan psikologi seperti statistik, per-bedaan individu dan bimbingan 

konseling.  

d) kategori D: Tes yang membutuhkan be-berapa pengetahuan tentang konstruksi 

tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan 
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pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga 

membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan 

psikologi standar psi-kolog dengan pengalaman satu tahun disupervisi oleh 

psikolog dalam meng-gunakan alat tersebut.  

(4) Tes dan Hasil Tes yang Kadaluarsa Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak 

men-dasarkan keputusan asesmen, intervensi atau saran dari data hasil tes yang 

sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif 

konstan hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun, namun dalam kondisi atau 

keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. 

(5) Asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten/ qualified Asesmen 

psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi, perlu di-

hindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi 

memadai. Untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten: 

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi da-pat menawarkan bantuan jasa asesmen 

psikologi kepada professional lain termasuk Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi 

lain. 

 b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tersebut harus secara akurat 

mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma termasuk juga prosedur 

penggunaan dan kualifikasi khusus yang mungkin diperlukan untuk menggunakan 

instrumen tersebut. 

c) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang menggunakan bantuan jasa asesmen 

psikologi dari Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi lain untuk memperlancar 

peker-jaannya ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen 

secara tepat termasuk dalam hal ini penerapan, skoring dan penterjemahan 

instrumen ter-sebut.  

 

 

Pasal 64 

Informed Consent dalam Asesmen 



M S HIDAYATULLAH 78 

 

 

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memperoleh persetujuan untuk 

melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi atau jasa diagnostik lain sebagaimana 

yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika  

a) pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pe-merintah atau hukum;  

b) adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari 

kegiatan pendidikan, kelembagaan atau orgainsasi secara rutin misal: seleksi, 

ujian; 

c) pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu 

yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. 

 

 

Pasal 65 

Interpretasi Hasil Asesmen 

 

Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus 

mempertimbangkan berbagai fa-tor dari instrumen yang digunakan, karakteristik 

peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan 

perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan 

interpretasi sehingga dapat mem-pengaruhi keputusan.  

 

 

Pasal 66 

Penyampaian Data dan Hasil Asesmen 

 

(1) Data asesmen Psikologi adalah data alat/instrument psikologi yang berupa data 

kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. 

Data asesmen ini menjadi kewenangan Psikolog dan/atauIlmuwan Psikologi yang 
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melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan data asesmen dapat disampaikan kepada 

sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan 

individu yang menjalani pemeriksaan psikologi.  

(2) Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses 

pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan Psikolog yang 

melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. 

Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi, profesi lain atau pihak 

lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum.  

(3) Psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam 

menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah 

kemampuan bahasa dan istilah Psikologi yang dipahami pengguna jasa. 

 

 

Pasal 67 

Menjaga Alat, Data dan Hasil Asesmen 

 

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menjaga kelengkapan dan 

keamanan instrumen/alat tes psikologi, data asesmen psikologi dan hasil asesmen 

psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan 

hukum dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini.  

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menjaga kelengkapan dan 

keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem 

pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini.  

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai 

dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku serta bertanggungjawab 

terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi/ organisasi tempat dia 

bekerja. 

 

 



M S HIDAYATULLAH 80 

 

BAB XII 

INTERVENSI 

Pasal 68 

Dasar Intervensi 

 

Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana 

berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang 

atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya 

suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif 

(1) Intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, 

intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi organisasi maupun sistem.  

(2) Metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, 

konseling dan terapi. 

(3) Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman 

dan/atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan/atau 

meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas atau masyarakat 

serta kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan 

(terutama keluarga) tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani 

psikoterapi. 

(4) Psikoedukasi dapat berbentuk (a) pelatihan dan (b) tanpa pelatihan.  

(5) Konseling Psikologi adalah kegiatan yang dilaku-kan untuk membantu 

mengatasi masalah baik sosial personal, pendidikan atau pekerjaan yang berfokus 

pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Istilah untuk subyek yang 

mendapatkan layanan Konseling Psikologi adalah klien. 

(6) Terapi Psikologi adalah kegiatan yang dilaku-kan untuk penyembuhan dari 

gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur 

baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subyek 

yang mendapatkan layanan terapi Psikologi adalah klien. 
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BAB XIII 

PSIKOEDUKASI 

Pasal 69 

Batasan Umum 

 

Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk  

a. meningkatkan pemahaman dan atau ke-terampilan sebagai usaha 

pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di 

suatu kelompok, komunitas atau masyarakat. 

b. meningkatkan pemahaman bagi lingkung-an (terutama keluarga) 

tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi.  

Psikoedukasi dapat berbentuk (a) pelatihan dan (b) tanpa pelatihan (non 

training). 

 

 

Pasal 70 

Pelatihan dan Tanpa Pelatihan 

 

(1) Pelatihan:  

Pelatihan telah diuraikan secara rinci pada Buku Kode Etik ini bab VIII tentang 

Pendidikan dan Pelatihan  

(2) Tanpa Pelatihan dapat dilakukan secara: 

a. Langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. 

b. Tidak langsung dalam bentuk penyebarluasan leaflet, pamflet, iklan layanan 

masyarakat ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu 

isue dan/atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. 
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c. Psikoedukasi Tanpa pelatihan dapat dilaku-kan oleh psikolog dan/atau ilmuwan 

psikologi yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam 

suatu komunitas dan/atau masyarakat. 

d. Tahapan Psikoedukasi tanpa pelatihan yang harus dilakukan meliputi asesmen, 

peran-cangan program, implementasi program, monitoring dan evaluasi program 

e. Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi dalam melakukan psikoedukasi non 

training harus sesuai kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan 

berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. 

f. Intervensi Psikoedukasi non training dihentikan jika berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah 

kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. 

g. Jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksana 

Psikoedukasi non training berkewajiban untuk mengembalikan ke keadaan 

semula. 

 

 

BAB XIV 

KONSELING PSIKOLOGI dan TERAPI PSIKOLOGI 

Pasal 71 

Batasan Umum 

 

(1) Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu 

mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan 

pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur 

berdasar teori yang relevan. Istilah untuk subyek yang menjalani layanan konseling 

psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah pendidikan, perkembangan manusia ataupun pekerjaan baik secara 

individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut 

konselor. 
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(2) Terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari 

gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur 

baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subyek 

yang menjalani layanan terapi psikologi adalah klien. Terapi psikologi disebut 

Psikoterapi. Terapi psikologi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. 

Orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis.  

 

 

Pasal 72 

Kualifikasi Konselor dan Psikoterapis 

 

(1) Konselor/Psikoterapis adalah seseorang yang  

a. memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling 

psikologi/terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri dan/atau 

masih dalam supervisi untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah 

pelaksanaan konseling psikologi/psikoterapi tersebut.  

b. mengutamakan dasar-dasar profesional.  

c. memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang 

membutuhkan. 

d. mampu bertanggung jawab untuk meng-hindari dampak buruk akibat 

proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. 

(2) Yang dimaksud dengan sikap profesional adalah  

a. senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan 

bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. 

b. bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. 

c. senantiasa mempertahankan dan mening-katkan derajat kompetensinya 

dalam men-jalankan praktik Psikologi. 
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Pasal 73 

Informed Consent dalam Konseling dan Terapi 

 

(1) Konselor/Psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk 

melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling 

psikologi/psikoterapi sesuai dengan azas kesediaan. Oleh karena itu sebelum 

konseling/psikoterapi dilaksanakan, konselor/psikoterapis perlu mendapatkan 

persetujuan tertulis (Informed Consent) dari orang yang men-jalani layanan 

psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan 

informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu.  

(2) Isi dari Informed Consent dapat bervariasi tergantung pada jenis tindakan 

konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan, tetapi secara 

umum menun-jukkan bahwa orang yang menjalani yang akan menandatangani 

Informed Consent tersebut memenuhi per-syaratan sebagai berikut: 

a) Mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan. 

b) Telah diberi informasi yang signifikan me-ngenai prosedur Konseling 

Psikologi/ Psikoterapi.  

c) Persetujuan dinyatakan secara bebas dan tidak dipengaruhi dalam 

menyatakan per-setujuannya. 

(3) Informed Consent didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap. Hal-hal yang 

perlu diinfor-masikan sebelum persetujuan konseling/terapi ditandatangani oleh 

orang yang akan menjalani Konseling Psikologi/Psikoterapi adalah sebagai berikut:  

a. proses Konseling Psikologi/Psikoterapi,  

b. tujuan yang akan dicapai,  

c. biaya,  

d. keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan,  

e. batasan kerahasiaan,  

f. memberi kesempatan pada orang yang akan menjalani Konseling/Terapi untuk 

mendiskusikannya sejak awal. 
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(4) Hal-hal yang berkaitan dengan sifat konseling psikologi/psikoterapi seperti 

kemungkinan ada-nya sifat tertentu yang dapat berkembang dari proses konseling 

atau terapi, risiko yang potensial muncul, psikoterapi lain sebagai alter-natif dan 

kerelaan untuk berpartisipasi dalam proses konseling psikologi/psikoterapi. 

(5) Jika Konselor/Terapis masih dalam pelatihan dan dibawah supervisi, hal ini 

perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalani konseling dan hal ini harus 

menjadi bagian dari prosedur informed consent. 

 

 

Pasal 74 

Konseling Psikologi/Psikoterapi yang melibatkan Pasangan atau Keluarga 

 

Ketika psikolog memberikan jasa konseling psiko-logi/psikoterapi pada beberapa 

orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan (misal: suami istri, 

significant others, atau orangtua dan anak) maka perlu diperhatikan beberapa 

prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sebagai berikut: 

a) Siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut, peran dan 

hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan/atau 

dilibatkan dalam proses terapi. 

b) Kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari 

masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi 

dengan memperhatikan azas kerahasiaan. (lihat Bab V buku kode etik ini 

tentang Kerahasiaan).  

c) Jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang 

bertentangan (misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi 

untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian), psikolog perlu mengambil 

langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi, atau menarik diri dari 

peran-peran yang ada secara tepat. (lihat pasal 16 tentang Hubungan 
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Majemuk dan pasal 60 tentang Peran Majemuk dalam Forensik buku Kode 

Etik ini). 

 

 

Pasal 75 

Konseling Kelompok dan Terapi Kelompok 

 

Ketika psikolog memberikan konseling psikologi/psikoterapi pada beberapa orang 

dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam 

kaitannya dengan konseling/terapi kelompok yang akan dilaksanakan, 

menjelaskan peran dan tanggungjawab semua pihak serta batas kerahasiaannya. 

 

 

Pasal 76 

Pemberian Konseling Psikologi/Psikoterapi bagi yang Menjalani Konseling 

Psikologi/Psikoterapi sebelumnya 

 

Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada 

orang yang akan menjalani konseling psikologi/psikoterapi yang sudah pernah 

mendapatkan konseling psikologi/psikoterapi dari sejawat psikolog lain, harus 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a) Psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan 

keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses 

konseling/psikoterapi serta menghindari potensi konflik dengan psikolog 

yang se-belumnya telah memberikan layanan yang sama. 

b) Psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi 

/psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling 

psikologi/psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang 
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menjalani konseling psikologi/psikoterapi tersebut dalam rangka 

meminimalkan risiko kebi-ngungan dan konflik. 

c) Jika memungkinkan, psikolog mengkomu-nikasikan kepada psikolog 

pemberi layanan praktik sebelumnya kemudian melanjutkan secara hati-

hati serta peka pada isu-isu terapeutik.  

 

 

Pasal 77 

Pemberian Konseling Psikologi/Psikoterapi kepada Mereka yang Pernah 

Terlibat Keintiman/Keakraban Seksual 

 

(1) Psikolog tidak terlibat keintiman/keakraban seksual dengan orang yang sedang 

menjalani pelayanan konseling psikologi/psikoterapi.  

(2) Psikolog tidak terlibat dalam keintiman sek-sual dengan orang yang diketahui 

memiliki hubungan saudara, keluarga atau significant others dari orang yang akan 

diberi konseling psikologi/psikoterapi dan psikolog juga tidak diperkenankan 

mengakhiri konseling psikologi/psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam 

keintiman/keakraban dengan keluarga dan/atau orang-orang signifikan lainnya.  

(3) Psikolog tidak menerima dan/atau memberikan konseling 

psikologi/psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman/keakraban 

seksual dengannya.  

(4) Psikolog tidak terlibat keintiman/keakraban seksual dengan mantan orang 

yang pernah diberi konseling psikologi/psikoterapi. Setidaknya 2 (dua) tahun dari 

penghentian dan atau pengakhiran konseling psikologi/psiko-terapi kecuali dalam 

situasi yang sangat tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap 

faktor-faktor yang relevan, termasuk hal-hal sebagai berikut: 

• Sejumlah waktu telah berlalu sejak penghentian atau pengakhiran terapi. 

• Sifat, jangka waktu dan intensitas terapi. 
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• Situasi kondisi penghentian atau pengakhiran. 

• Riwayat pribadi orang yang menjalani terapi. 

• Status mental klien pada saat ini. 

• Kemungkinan yang lebih buruk pada klien. 

• Adanya kecerobohan pernyataan atau tindakan psikolog selama berjalannya 

terapi yang mengundang kemungkinan terjadinya hubungan romantik atau 

seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi.  

 

 

Pasal 78 

Penjelasan Singkat/Debriefing Setelah Konseling Psikologi/Psikoterapi 

 

(1) Psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian 

konseling/terapi, dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami 

masyarakat, agar klien mem-peroleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan 

kesimpulan konseling/terapi. 

(2) Psikolog mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau 

bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut.  

(3) Debriefing dalam konseling psikologi/terapi dapat ditiadakan jika pada saat 

awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, 

sehingga Psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau 

konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. 

(4) Jika Psikolog menemukan bahwa prosedur konseling/terapi telah memberikan 

dampak yang negatif pada klien; Psikolog mengambil langkah tepat untuk 

meminimalkan dampak tersebut.  

 

 

Pasal 79 

Penghentian Sementara Konseling Psikologi/Psikoterapi 
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Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani 

pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang ber-sifat 

terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-

langkah demi ke-sejahteraan orang yang menjalani terapi termasuk apabila terjadi 

hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan/atau 

pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. (lihat pasal 22 buku Kode 

Etik ini tentang Pengalihan dan Penghentian Layanan Psikologi).  

 

 

Pasal 80 

Penghentian Konseling Psikologi/Psikoterapi 

 

(1) Psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi/psikoterapi ketika orang yang 

menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan/atau tidak 

memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan/atau bahkan akan dirugikan 

jika terapi tetap berlangsung. 

(2) Psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi/psikoterapi jika mengancam 

dan/atau mem-bahayakan bagi orang yang menjalani konseling 

psikologi/psikoterapi dan/atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang 

yang menjalani konseling psikologi/psikoterapi. 

(3) Sebelum pengakhiran pemberian konseling psikologi/psikoterapi, Psikolog 

memberikan konseling pendahuluan dan/atau menyarankan pemberi layanan 

alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi, kecuali jika 

kondisi ini tidak memungkinkan. 

 

 

PENUTUP 
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Kode Etik Psikologi Indonesia ini disusun secara terperinci sehingga sudah 

merupakan satu ke-satuan untuk dijadikan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 

Profesional bagi Psikolog dan Ilmuwan Psikologi. Keberadaannya Kode etik 

Psikologi Indonesia sudah mulai dirintis sejak Kongres I Ikatan Sarjana Psikologi 

Indonesia tahun 1979, dan dievaluasi nilai kegunaannya sesuai dengan 

perkembangan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia, melalui Kongres II, III, 

IV, V, VI, VII Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia dan Kongres VIII, IX, X dan XI 

Himpunan Psikologi Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA 

ANGGARAN DASAR 

MUKADIMAH 

 

Bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesiayang diproklamasikan pada 

tanggal 17 Agustus 1945, merupakan Rahmat dan Anugerah Tuhan Yang Maha 

Kuasa kepada seluruh bangsa Indonesia. Kemerdekaan tersebut menjadi 

jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang bersatu, 

berdaulat adil dan makmur. Bahwa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara 

hingga memasuki milenium ketiga di abad 21, masih mewariskan beban psikologis 

yang disebabkan oleh kekerasan dan konflik yang berlarut-larut, pelanggaran hak 

asasi manusia, perdagangan manusia yang semakin banyak terjadi baik secara 

lokal, regional maupun internasional. Bahwa komunitas psikologi Indonesia 

sebagai bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk 

mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, pemikiran yang kreatif dan 

inovatif, melalui profesionalisme dan keilmuan psikologi demi terwujudnya 

kesejahteraan bagi umat manusia dan masyarakat Indonesia pada khususnya 
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tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, kepercayaan, gender, dan 

status sosial. Bahwa menyadari akan kondisi psikologis rakyat Indonesia tersebut, 

institusi dan sumberdaya manusia psikologi Indonesia berupaya untuk melakukan 

pembinaan dan pengembangan Psikologi di Indonesia secara sungguh-sungguh 

dengan memperhatikan kearifan lokal yang menjadi dasar pengembangan peran 

Psikologi Indonesia. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, komunitas 

psikologi di Indonesia menyatakan berhimpun dalam satu Himpunan Organisasi 

Profesi sebagai kelanjutan dari Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia melalui 

peningkatan kapasitas, kompetensi dan perlindungan terhadap anggota maupun 

pengguna jasa secara mendasar, kontekstual, dan berdayaguna, baik secara lokal, 

regional atau internasional dengan menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:  

 

 

ANGGARAN DASAR 

BAB I 

NAMA, JANGKA WAKTU dan TEMPAT 

KEDUDUKAN 

Pasal 1 

 

Organisasi ini bernama Himpunan Psikologi Indonesia, selanjutnya disingkat 

Himpsi, yang merupakan perubahan dari Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia 

(ISPsI). 

 

 

Pasal 2 

 

Himpsi adalah satu-satunya organisasi profesi independen, sebagai wadah 

berhimpunnya ahli dalam bidang praktik psikologi (Psikolog) dan keilmuan 
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psikologi (Ilmuwan Psikologi) se Indonesia, yang berpegang teguh pada Kode Etik 

Psikologi Indonesia. 

 

 

Pasal 3 

 

Himpsi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 

 

 

Pasal 4 

 

Pusat organisasi Himpsi berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

7 

Pasal 5 

 

(1) Himpsi Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi. 

(2) Himpsi Wilayah dapat didirikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

(3) Persyaratan untuk mendirikan Himpsi Wilayah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) psikolog dan/atau ilmuwan 

psikologi 

(4) Himpsi Wilayah dapat mendirikan Cabang sebagai pengembangan tugas dan 

fungsinya serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Himpsi Wilayah. 

(5) Dalam hal pada suatu propinsi belum memenuhi persyaratan untuk didirikan 1 

(satu) wilayah, maka pada propinsi tersebut dapat dibentuk Unit Kerja Wilayah. 

 

8 
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Pasal 6 

 

Himpsi berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahan-perubahannya, serta tidak 

berafiliasi pada organisasi politik tertentu. 

 

 

BAB III 

VISI, MISI dan TUJUAN 

Pasal 7 

Visi 

 

Menjadi organisasi profesi Psikologi yang diakui secara nasional maupun 

internasional dan berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

 

 

Pasal 8 

Misi 

 

Misi Himpsi adalah: 

a. memantapkan eksistensi Himpsi dalam lingkup nasional dan internasional. 

b. mengembangkan kualitas profesional psikolog dan ilmuwan psikologi yang 

setara dengan standar kompetensi nasional maupun internasional dengan 

berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia. 

c. membina dan mengembangkan Psikologi sebagai ilmu terapan, selaras dengan 

realitas kemajemukan kehidupan masyarakat Indonesia. 

 

 

Pasal 9 
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Tujuan 

 

(1) Tujuan Himpsi adalah: 

a. mengupayakan diperolehnya pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. mewadahi kerja sama, komunikasi dan informasi antar anggota maupun 

organisasi profesi lain pada tingkat nasional, regional dan internasional. 

c. memajukan dan mengembangkan psikologi baik sebagai ilmu pengetahuan 

maupun terapannya secara profesional. 

d. mewadahi pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional anggota. 

e. memberi perlindungan kepada anggota dan pengguna jasa dalam 

menjalankan/menerima kegiatan profesi dan keilmuan. 

f. memberikan informasi kepada masyarakat tentang standar layanan psikologi. 

g. melakukan pengawasan dan pembinaan guna menjaga kualitas kegiatan profesi 

dan keilmuan. 

h. menunjukan kepedulian sosial pada masyarakat dalam berbagai masalah. 

(2) Tujuan Himpsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam 

perencanaan kegiatan yang dibahas dalam rapat kerja. 

 

 

BAB IV 

KEANGGOTAAN 

Pasal 10 

Kategori 

 

Anggota Himpsi, adalah: 

a. Anggota Biasa, terdiri dari Psikolog dan Ilmuwan Psikologi. 

b. Anggota Luar Biasa, terdiri dari pemerhati psikologi dan psikolog warga negara 

asing. 
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c. Anggota Kehormatan terdiri dari individu- individu yang diangkat karena jasa 

jasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu dan praktik spesialisasi psikologi atau 

memiliki kontribusi pada sistem pendidikan psikologi. 

 

 

Pasal 11 

Hak dan Kewajiban Anggota 

 

(1) Setiap anggota Himpsi mempunyai hak dan kewajiban. 

(2) Hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 

 

BAB V 

KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA 

Pasal 12 

Pengertian dan Fungsi 

 

(1) Kode Etik Psikologi Indonesia adalah panduan normatif tentang perilaku yang 

harus dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan profesi bagi psikolog dan ilmuwan 

psikologi. 

(2) Kode Etik Psikologi Indonesia berfungsi memberikan jaminan pelayanan 

profesional psikolog dan ilmuwan psikologi bagi pengguna jasa layanan psikologi. 

(3) Kode Etik Psikologi Indonesia diatur tersendiri dan menjadi landasan bagi 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpsi. 

 

 

BAB VI 

PERANGKAT PENYELENGGARA 

ORGANISASI 
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Pasal 13 

 

Penyelenggara organisasi Himpsi terdiri dari : 

a. Pengurus Pusat, adalah penyelenggara organisasi tertinggi Himpsi di tingkat 

pusat yang wilayah kerjanya meliputi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Pengurus Wilayah, adalah penyelenggara organisasi di tingkat wilayah yang 

lingkup kerjanya di tingkat propinsi. 

c. Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi, adalah penyelenggara organisasi yang bertanggung jawab untuk 

pengembangan ilmu dan kompetensi profesi psikologi. 

d. Majelis Psikologi adalah perangkat organisasi yang memberikan pertimbangan 

etis, normatif dalam kaitan dengan profesi psikologi sebagai ilmu maupun praktik 

psikologi, kepada anggota maupun organisasi. 

 

 

BAB VII 

TATA HUBUNGAN ANTAR PERANGKAT 

PENYELENGGARA ORGANISASI 

Pasal 14 

 

(1) Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan 

dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan Majelis Psikologi merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam organisasi Himpsi. 

(2) Tata hubungan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan Majelis Psikologi diatur 

dalam Anggaran Rumah Tangga. 

14 

 

BAB VIII 
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PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pasal 15 

 

(1) Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam forum musyawarah dan 

mufakat. 

(2) Forum musyawarah dan mufakat diselenggarakan dalam bentuk: 

a. pada tingkat Pusat: Kongres, Rapat Kerja, Rapat Pengurus 

b. pada tingkat Wilayah: Musyawarah Wilayah, Rapat Anggota, Rapat Pengurus 

c. pada Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi: 

Konferensi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus. 

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, 

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak 

yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia. 

15 

 

BAB IX 

KEDUDUKAN HIMPSI DENGAN 

ORGANISASI LAIN 

Pasal 16 

 

(1) Himpsi merupakan satu-satunya organisasi profesi psikologi yang 

merepresentasikan profesi psikologi Indonesia di tingkat nasional, regional 

maupun internasional. 

(2) Himpsi dapat melakukan kerjasama dengan instansi dan/atau organisasi lain 

baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 
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BAB X 

PENDANAAN 

Pasal 17 

 

(1) Dana organisasi diperoleh dari : 

a. uang pangkal 

b. iuran anggota 

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan 

tujuan organisasi. 

(2) Dana organisasi hanya dapat dimanfaatkan untuk dan atas nama organisasi. 

(3) Pemanfaatan dana organisasi harus menganut asas manfaat, keterbukaan, 

kewajaran, kepantasan dan tanggung jawab. 

 

 

BAB XI 

BENDERA, LAMBANG dan LAGU 

Pasal 18 

 

Ketentuan mengenai Bendera, Lambang dan Lagu organisasi diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga. 

 

 

BAB XII 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 

Pasal 19 

 

(1) Anggaran Rumah Tangga disusun dan disahkan oleh Kongres. 

(2) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga. 
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17 

 

BAB XIII 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 20 

 

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan disetujui 

paling sedikit dua per tiga (2/3) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang 

hadir dalam Kongres tersebut. 

 

 

BAB XIV 

PEMBUBARAN ORGANISASI 

Pasal 21 

 

Himpunan Psikologi Indonesia hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang khusus 

diadakan untuk keperluan itu. 

 

 

BAB XV 

PENUTUP 

Pasal 22 

Pengesahan 

 

(1) Anggaran Dasar ini menjadi pengganti dari Anggaran Dasar yang disahkan 

dalam Kongres VIII Himpsi tahun 2000 di Bandung. 

(2) Anggaran Dasar ini disahkan dalam Kongres XI tahun 2010 di Surakarta, Jawa 

Tengah.  
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(3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak saat disahkan. Disahkan di : Surakarta Tanggal 

: 19 Maret 2010 

1 

 

 

 

 

HIMPUNAN PSIKOLOGI NDONESIA 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 

BAB I 

NAMA dan KEDUDUKAN 

Pasal 1 

 

Organisasi ini merupakan perubahan dari Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (ISPsI) 

yang didirikan tanggal 11 Juli 1959 dan sejak 28 April 1998 diubah menjadi 

Himpunan Psikologi Indonesia, yang selanjutnya disebut Himpsi. 

 

 

Pasal 2 

 

Pusat organisasi Himpsi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia 

memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang meliputi seluruh wilayah hukum 

negara Republik Indonesia. 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Himpsi Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi, memiliki tanggung jawab 

dan kewenangan yang meliputi seluruh wilayah hukum propinsi. 
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(2) Himpsi Wilayah dapat didirikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

(3) Persyaratan untuk mendirikan Himpsi Wilayah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) psikolog dan/atau ilmuwan psikologi. 

(4) Himpsi Wilayah dapat mendirikan Cabang di kota/kabupaten sebagai 

pengembangan tugas dan fungsinya serta merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Himpsi Wilayah tersebut. 

(5) Dalam hal pada suatu propinsi belum memenuhi persyaratan untuk didirikan 

Himpsi Wilayah, maka pada propinsi tersebut dapat dibentuk Unit Kerja Wilayah 

yang pengelolaan organisasinya berada di bawah koordinasi dan 

bertanggungjawab pada wilayah Himpsi terdekat atau Pengurus Pusat. 

11 

 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 4 

 

(1) Tujuan Himpsi adalah : 

a. mengupayakan diperolehnya pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. mewadahi kerja sama, komunikasi dan informasi antar anggota maupun 

organisasi profesi lain pada tingkat nasional, regional dan internasional. 

c. memajukan dan mengembangkan psikologi baik sebagai ilmu pengetahuan 

maupun terapannya secara profesional. 

d. mewadahi pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional anggota. 

e. menjalankan/menerima kegiatan profesi dan keilmuan. 

f. memberikan informasi kepada masyarakat tentang standar layanan psikologi. 

g. melakukan pengawasan dan pembinaan guna menjaga kualitas kegiatan profesi 

dan keilmuan. 
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h. menunjukkan kepedulian sosial pada masyarakat dalam berbagai masalah.  

(2) Tujuan Himpsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam 

perencanaan kegiatan yang dibahas dalam rapat kerja. 

 

 

BAB III 

KEANGGOTAAN 

Bagian Kesatu 

Kategori 

Pasal 5 

 

(1) Anggota Himpsi terdiri atas Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota 

Kehormatan. 

(2) Anggota Biasa meliputi Psikolog, Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) 

dalam bidang ilmu psikologi. 

(3) Anggota Luar Biasa meliputi: 

a. Pemerhati psikologi, yaitu Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) dari 

disiplin ilmu lain yang memahami, memperhatikan, berminat dalam bidang ilmu 

psikologi, yang keanggotaannya dibutuhkan untuk mengembangkan bidang Ilmu 

Psikologi. 

b. Psikolog Warga Negara Asing yang memiliki izin kerja menjalankan tugas/praktik 

psikologi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(4) Anggota Kehormatan merupakan individu yang diangkat karena: 

a. jasa-jasanya dalam bidang ilmu dan praktik spesialisasi psikologi. 

b. kontribusinya pada sistem pendidikan psikologi yang luar biasa. 

 

 

Bagian Kedua 

Persyaratan Keanggotaan 
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Pasal 6 

Anggota Biasa 

 

Persyaratan menjadi Anggota Biasa Himpsi yaitu : 

a. calon mendaftarkan diri ke sekretariat di wilayah tempat ia berdomisili. 

b. mengisi formulir keanggotaan yang disediakan Pengurus Wilayah/Pengurus 

Cabang atau Pengurus Wilayah terdekat bagi propinsi yang belum ada 

pengurusnya. 

c. bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku di organisasi. 

 

 

Pasal 7 

Anggota L uar Biasa 

 

Persyaratan untuk menjadi Anggota Luar Biasa pemerhati psikologi yaitu: 

a. calon diusulkan oleh Pengurus Asosiasi/ Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi untuk dibahas dan mendapat persetujuan dalam rapat kerja. 

b. apabila mendapat persetujuan, calon wajib mengisi formulir keanggotaan yang 

disediakan Pengurus Wilayah/ Pengurus Cabang atau Pengurus Wilayah terdekat 

tempat ia berdomisili. 

 

 

Pasal 8 

Anggota Luar Biasa Warga Negara Asing 

 

Persyaratan Psikolog Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi Anggota Luar Biasa 

yaitu: 

a. memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan dilegalisir oleh 

Pemerintah Republik Indonesia. 
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b. memiliki referensi dari 2 (dua) orang anggota Majelis atau psikolog senior yang 

sekurang-kurangnya telah 10 (sepuluh) tahun menjadi psikolog. 

c. memperoleh persetujuan Himpsi terkait dengan kompetensi profesi psikologi. 

d. memiliki izin bekerja di Indonesia. 

e. mampu berbahasa Indonesia secara aktif. 

f. calon diusulkan oleh Himpsi Wilayah atau Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ 

atau Praktik Spesialisasi Psikologi untuk mendapat persetujuan dalam rapat kerja. 

g. apabila mendapat persetujuan, calon wajib mengisi formulir keanggotaan yang 

disediakan Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang tempat yang bersangkutan 

berdomisili. 

 

 

Pasal 9 

Formulir Keanggotaan dan 

Kartu Tanda Anggota 

 

(1) Formulir keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam), Pasal 7 

(tujuh), dan Pasal 8 (delapan) diteruskan oleh Pengurus Wilayah kepada Pengurus 

Pusat sesuai tata cara administrasi yang berlaku. 

(2) Bagi calon anggota yang keanggotaannya telah disetujui oleh Pengurus 

Wilayah, Pengurus Pusat menerbitkan Kartu Tanda Anggota Himpsi. 

(3) Masa berlaku Kartu Tanda Anggota selama 4 (empat) tahun dan dapat 

diperpanjang. 

 

 

Pasal 10 

Anggota Kehormatan 

 

Persyaratan menjadi Anggota Kehormatan yaitu: 
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a. calon diusulkan oleh Pengurus Pusat/ Pengurus Wilayah atau Pengurus Asosiasi/ 

Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi untuk dibahas dan 

mendapat persetujuan dalam rapat kerja. 

b. apabila mendapat persetujuan, calon mengisi formulir kesediaan menjadi 

anggota kehormatan yang dikeluarkan Pengurus Pusat. 

c. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 a & b terpenuhi, 

Pengurus Pusat menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan bagi yang 

bersangkutan dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota. 

d. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat c ditinjau secara 

periodik. 

e. kriteria jasa dan kontribusi serta prosedur pengusulan untuk menjadi Anggota 

Kehormatan diatur dalam Peraturan Himpsi. 

 

 

Bagian Ketiga 

Hak dan Kewajiban 

Pasal 11 

Hak 

 

(1) Anggota Biasa: 

a. mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas 

keorganisasian dan/atau kegiatan profesi maupun kegiatan keilmuwan sesuai 

dengan Kode Etik. 

b. memperoleh pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional anggota. 

c. memilih dan dipilih. 

d. menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis kepada pengurus. 

e. mengikuti semua kegiatan organisasi. 

(2) Anggota Luar Biasa: 



M S HIDAYATULLAH 
10
6 

 

a. mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas 

keorganisasian. 

b. menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis kepada pengurus. 

c. mengikuti semua kegiatan organisasi. 

(3) Anggota Kehormatan: 

a. mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas 

keorganisasian. 

b. menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis kepada pengurus. 

c. mengikuti semua kegiatan organisasi. 

 

 

Pasal 12 

Kewajiban 

 

(1) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa: 

a. menjunjung tinggi Kode Etik Psikologi. 

b. setia kepada organisasi. 

c. tunduk dan patuh kepada keputusan dan peraturan organisasi. 

d. menjaga nama baik organisasi. 

e. berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi. 

f. membayar uang pangkal. 

g. melunasi iuran anggota tepat waktu. 

(2) Anggota Kehormatan: 

a. menjunjung tinggi Kode Etik Psikologi. 

b. setia kepada organisasi. 

c. tunduk dan patuh kepada keputusan dan peraturan organisasi. 

d. menjaga nama baik organisasi. 

e. berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi. 
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Bagian Keempat 

Kehilangan Keanggotaan 

Pasal 13 

 

(1) Anggota Himpsi dapat kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, 

mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau diberhentikan. 

(2) Anggota Himpsi dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran atas 

kewajiban yang telah ditetapkan organisasi. 

(3) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) meliputi: 

a. pelanggaran kode etik. 

b. pelanggaran administrasi keorganisasian. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran kode etik dan sanksi atas 

pelanggaran kode etik diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran administrasi keorganisasian 

dan sanksi pelanggaran administrasi keorganisasian diatur dalam Peraturan 

Himpsi. 

 

 

Bagian Kelima 

Pemberhentian Anggota 

Pasal 14 

 

(1) Pemberhentian anggota diajukan melalui pengurus wilayah secara tertulis. 

(2) Pengurus Wilayah menyampaikan kepada Pengurus Pusat. 

(3) Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri berlaku setelah selesainya 

prosedur administrasi. 

(4) Pemberhentian anggota karena pelanggaran kode etik dilakukan melalui 

sidang majelis. 
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(5) Ketentuan mengenai pemberhentian anggota karena pelanggaran kode etik 

diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. 

(6) Ketentuan mengenai pemberhentian anggota karena pelanggaran administrasi 

keorganisasian diatur dalam Peraturan Himpsi. 

 

 

Bagian Keenam 

Pembelaan 

Pasal 15 

 

(1) Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan dan membela diri di depan 

Majelis Psikologi. 

(2) Tata cara pembelaan diatur dalam Peraturan Himpsi. 

 

 

BAB IV 

KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA 

Pasal 16 

 

(1) Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan panduan normatif tentang perilaku 

yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan profesional bagi psikolog dan 

ilmuwan psikologi. 

(2) Panduan normatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi: 

a. pandangan dan sikap terhadap klien. 

b. pendekatan metode perlakuan terhadap pengguna jasa yang mencakup: 

i. relasi 

ii. asesmen 

iii. intervensi 

iv. penelitian/evaluasi 
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v. konsultasi 

vi. pendidikan 

c. peningkatan kualifikasi kompetensi psikolog dan ilmuwan psikologi. 

(3) Panduan normatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan 

berdasarkan kedalaman atau penguasaan ilmu dan spesifikasi yang disesuaikan 

dengan ranah pekerjaan, profesi dan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan normatif perilaku psikolog dan 

ilmuwan psikologi diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. 

 

 

BAB V 

PERANGKAT PENYELENGGARA 

ORGANISASI 

Pasal 17 

 

Perangkat Penyelenggara organisasi terdiri atas: 

a. Pengurus Pusat; 

b. Pengurus Wilayah; 

c. Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi; 

d. Majelis Psikologi. 

 

 

BAB VI 

PERANGKAT PENYELENGGARA 

ORGANISASI DI TINGKAT PUSAT 

Bagian Kesatu 

Pengurus Pusat 
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Pasal 18 

 

Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus inti (harian) dan Pengurus lengkap. 

(1) Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun. 

(2) Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum dan hanya dapat menjabat 

berturut-turut paling banyak 2 (dua) kali masa kepengurusan. 

(3) Pengurus inti (harian) paling sedikit terdiri atas Ketua Umum, seorang Wakil 

Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara. 

(4) Pengurus inti (harian) tidak dapat merangkap jabatan lain dalam kepengurusan 

organisasi Himpsi. 

(5) Pengurus lengkap terdiri atas pengurus harian dan ketua kompartemen yang 

dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

Pasal 19 

Tugas dan Wewenang 

 

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah: 

a. melaksanakan amanat Kongres dan kegiatan organisasi berdasarkan AD/ART. 

b. menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat umum yang berlaku di tingkat 

Pusat dan Wilayah dalam forum Rapat Kerja. 

c. melaksanakan program kerja. 

d. sebagai pusat koordinasi kegiatan Wilayah. 

e. sebagai pusat informasi dan dokumentasi. 

f. dalam keadaan darurat, Pengurus Pusat dapat menetapkan kebijakan organisasi 

bersama Wilayah dan/atau Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi terkait. 

g. menjalin dan membina hubungan baik dengan berbagai instansi/lembaga di 

dalam dan/atau di luar negeri. 
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h. melalui Ketua Umum, mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Kongres 

berikutnya. 

i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kerja di 

hadapan sidang Kongres. 

 

 

Pasal 20 

Panitia Khusus/Panitia Ad-Hoc 

 

(1) Pengurus Pusat dapat membentuk Panitia Khusus/Panitia Ad-hoc di tingkat 

Pusat. 

(2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka 

membantu kelancaran tugas Pengurus Pusat mewujudkan visi, misi dan tujuan 

organisasi. 

(3) Pembentukan Panitia Khusus sesuai dengan kebutuhan dan dalam jangka 

waktu tertentu. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pendirian badan kelengkapan 

diatur dalam Peraturan Himpsi. 

 

 

Bagian Kedua 

Ketua Umum 

Pasal 21 

 

(1) Ketua Umum yang dikukuhkan Kongres paling lambat dalam waktu 1 (satu) 

bulan setelah Kongres, harus mengumumkan susunan pengurus lengkap tingkat 

Pusat kepada anggota melalui Pengurus Wilayah. 

(2) Pengurus Pusat harus menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima 

dengan Pengurus Pusat demisioner. 
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(3) Serah terima kepengurusan tingkat pusat dilakukan selambat-lambatnya 

dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Kongres berakhir. 

(4) Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, karena berhenti atau suatu hal 

tidak dapat menjalankan tugasnya dalam masa jabatannya, maka tugas dan 

wewenang Ketua Umum Pengurus Pusat dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua, 

yang dipilih di antara para wakil ketua itu sendiri sampai saat Kongres. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat menyusun Pedoman dan 

Pembagian Tugas serta Wewenang antara anggota Pengurus Pusat. 

(6) Ketua Umum berwenang mewakili organisasi dan/atau menunjuk anggota 

Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, lembaga psikologi, dan/ atau anggota Himpsi 

perorangan dalam berhubungan dengan lembaga lain atas persetujuan rapat 

pengurus. 

 

 

Pasal 22 

Persyaratan Ketua Umum 

 

Ketua Umum harus memenuhi persyaratan: 

a. dicalonkan oleh Himpsi Wilayah. 

b. Anggota Biasa dan telah membuktikan diri dalam mengembangkan organisasi 

Himpsi. 

c. menjadi anggota Himpsi sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun dan pernah 

menjadi Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat 

Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi . 

d. tidak sedang terkena sanksi organisasi. 

e. tidak dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mendapat kekuatan hukum tetap. 

f. memiliki integritas kepribadian secara normatif. 

g. tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik. 
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h. berpengalaman mengelola organisasi Himpsi paling sedikit 8 (delapan) tahun. 

i. mampu menjalin hubungan luas di dalam dan/atau di luar negeri. 

j. melunasi iuran keanggotaan tanpa terputus sejak mulai menjadi anggota Himpsi. 

k. menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan sanggup untuk aktif dalam 

kepengurusan. 

l. memahami visi dan misi organisasi. 

m. hadir dan mempresentasikan Program Kerja sebagai penjabaran Visi dan Misi 

Himpsi. 

n. mengucapkan Sumpah/Janji di hadapan Kongres. 

 

 

Pasal 23 

Naskah Sumpah/Janji Ketua Umum 

 

(1) Ketua Umum Himpsi terpilih mengangkat sumpah/janji di hadapan kongres. 

(2) Naskah Sumpah/janji Ketua Umum:  

Demi Allah Saya bersumpah/Saya berjanji dengan sungguh-sungguh, bahwa Saya 

untuk menjadi Ketua Umum Himpsi langsung atau tidak langsung, dengan nama 

atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan apapun ataupun sesuatu 

yang bertentangan dengan Kode Etik Psikologi. Saya bersumpah/berjanji bahwa 

Saya untuk melakukan atau tidak melakukan, tiada sekali-kali akan menerima 

langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. 

Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Umum dengan 

sebaik-baiknya, memegang teguh ketentuan Organisasi dan Etika Profesi dengan 

selurus lurusnya, dalam ikatan yang sungguh-sungguh untuk mendorong 

organisasi bagi kepentingan keilmuwan dan kemanusiaan pada nusa, bangsa, dan 

tanah air Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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BAB VII 

PERANGKAT PENYELENGGARA 

ORGANISASI DI TINGKAT WILAYAH 

Bagian Kesatu 

Pengurus Wilayah 

Pasal 24 

 

(1) Pengurus Wilayah merupakan penyelenggara organisasi di tingkat Wilayah. 

(2) Dalam satu propinsi hanya terdapat 1 (satu) Pengurus Wilayah. 

(3) Pembentukan pertama kepengurusan di suatu Wilayah hanya dapat dilakukan 

apabila sekurang-kurangnya terdapat 10 (sepuluh) anggota yang berdomisili di 

wilayah tersebut. 

(4) Pembentukan pertama Pengurus Wilayah tersebut diajukan secara tertulis 

oleh anggota dalam wilayah tersebut kepada Pengurus Pusat. 

(5) Tembusan Surat permohonan pembentukan pengurus wilayah baru, wajib 

dikirim kepada Pengurus Wilayah tempat asal keanggotaan masing-masing. 

(6) Pengurus Wilayah paling sedikit terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 

Bendahara. 

(7) Masa jabatan Pengurus Wilayah berlangsung selama 4 (empat) tahun. 

(8) Pengurus Wilayah dapat membentuk Cabang di kota/kabupaten di wilayahnya 

untuk membantu tugas Pengurus Wilayah. 

(9) Pengurus Wilayah dapat memiliki anggota yang bertempat tinggal di propinsi 

yang lokasinya berdekatan dengan wilayah tersebut dan belum mempunyai 

Pengurus Wilayah. Daerah tersebut dapat membentuk Unit Kerja Wilayah 

sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 5 (lima) dan Pasal 3 (tiga) ayat 

(5) Anggaran Rumah Tangga. 
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Pasal 25 

Tugas dan Wewenang 

 

Tugas dan wewenang Pengurus Wilayah adalah: 

a. mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan program kerja di tingkat wilayah; 

b. melaksanakan program kerja, amanat, dan keputusan Musyawarah Wilayah; 

c. menjadi pusat informasi dan dokumentasi; 

d. mengajukan usulan program kerja dan/ atau rencana induk jangka panjang 

organisasi kepada Pengurus Pusat untuk diajukan dalam Kongres; 

e. menetapkan kebijakan Wilayah yang sejalan dengan kebijakan Pengurus Pusat 

dan berdasarkan atas AD/ART; 

f. mengadakan pemantauan terhadap masalah dan/atau praktik profesi di tingkat 

Wilayah; 

g. melakukan pendataan kegiatan layanan psikologi di tingkat Wilayah; 

h. melakukan kegiatan bagi anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

layanan psikologi yang dilakukan oleh para anggota; 

i. menjalin hubungan baik dengan berbagai instansi/lembaga di tingkat Wilayah di 

dalam dan/atau luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan program kerja; 

j. Pengurus Wilayah dapat membentuk kelengkapan organisasi tingkat wilayah/ 

Badan khusus di tingkat Wilayah apabila dipandang perlu; 

k. membentuk cabang-cabang yang berfungsi membantu kelancaran pelaksanaan 

program kerja Wilayah, yang tata cara pengelolaannya diatur sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan Wilayah masing-masing; 

l. menyampaikan laporan tahunan kepada Pengurus Pusat mengenai kondisi 

organisasi Wilayah yang paling sedikit mencakup jumlah anggota, kegiatan dan 

masalah yang dihadapi Wilayah; 

m. melalui Ketua Wilayah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam 

Musyawarah Wilayah (Muswil); 
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n. Ketua Wilayah berwenang menyusun kepengurusan serta membuat Pedoman 

Pembagian Tugas dan Wewenang antar anggota Pengurus. 

 

 

Bagian Kedua 

Ketua Wilayah 

Pasal 26 

 

(1) Ketua Wilayah dipilih dalam Sidang Musyawah Wilayah (Muswil) dengan 

mengikuti prosedur pencalonan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Ketua 

Wilayah. 

(2) Ketua Wilayah menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima dengan 

Ketua Wilayah terdahulu yang telah dinyatakan demisioner. 

(3) Pengurus Wilayah harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 

setelah Muswil. 

(4) Pengurus Wilayah harus sudah mendapatkan pengesahan secara tertulis dari 

Pengurus Pusat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan 

Pengurus Wilayah. 

(5) Serah terima kepengurusan harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 

(satu) bulan setelah selesai Muswil. 

(6) Ketua Wilayah dapat memegang jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa 

kepengurusan wilayah secara berturut-turut. 

(7) Ketua Wilayah tidak dapat merangkap jabatan lain dalam kepengurusan 

organisasi Himpsi. 

(8) Dalam hal Ketua Wilayah dalam masa jabatannya tidak dapat menjalankan 

tugasnya, maka Wakil Ketua Wilayah menggantikan sampai berakhirnya periode 

kepengurusan. 
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Pasal 27 

Persyaratan Ketua Wilayah 

 

Untuk menjadi Ketua Wilayah harus memenuhi persyaratan: 

a. mencalonkan atau dicalonkan oleh anggota Wilayah 

b. Anggota Biasa Himpsi yang selama menjadi anggota telah membuktikan 

usahanya untuk mengembangkan organisasi Himpsi. 

c. menjadi anggota Himpsi sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan pernah menjadi 

pengurus di lingkungan Himpsi 

d. tidak sedang terkena sanksi organisasi. 

e. tidak sedang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mendapat kekuatan hukum tetap. 

f. memiliki integritas kepribadian secara normatif. 

g. tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik. 

h. berpengalaman mengelola organisasi paling sedikit 5 (lima) tahun. 

i. mampu mengembangkan hubungan luas dengan instansi/lembaga, terutama di 

tingkat Wilayah. 

j. melunasi iuran keanggotaan tanpa terterputus sejak mulai menjadi anggota 

Himpsi. 

k. menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif 

memimpin kepengurusan. 

l. memahami visi dan misi Himpsi. 

m. mempresentasikan Program Kerja sebagai penjabaran Visi dan Misi Himpsi 

dalam Muswil. 

n. apabila terpilih, bersedia melunasi iuran untuk masa jabatannya. 

38 

 

BAB VIII 

PERANGKAT PENYELENGGARA ASOSIASI/ 
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IKATAN MINAT KEILMUAN dan/atau 

PRAKTIK SPESIALISASI PSIKOLOGI 

Bagian Kesatu 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau 

Praktik Spesialisasi Psikologi 

Pasal 28 

 

(1) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, 

merupakan penyelenggara organisasi yang mewadahi anggota Himpsi 

berdasarkan kesamaan minat dalam bidang keilmuan atau praktik psikologi untuk 

pengembangan kompetensi anggota. 

(2) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam 

menjalankan fungsinya mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Himpsi, dan untuk pengaturan internalnya perlu membuat Tata Laksana 

Organisasi. 

(3) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat 

berkedudukan di luar ibukota negara. 

39 

 

Pasal 29 

Pendirian 

 

Pendirian Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi didirikan 

sesuai dengan disiplin dan/atau aliran dalam bidang keilmuan atau praktik 

spesialisasi psikologi. 

b. Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat 
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didirikan berdasarkan inisiatif sekurang kurangnya 20 (dua puluh) orang yang 

mempunyai keahlian dan kesamaan minat dalam bidang ilmu atau praktik 

spesialisasi psikologi yang akan didirikan. 

c. Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

membentuk pengurus yang disahkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan 

permohonan tertulis yang diajukan oleh Calon Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat 

Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi dengan melampirkan 

rancangan/draft tata laksana. 

 

 

Pasal 30 

Tugas dan Wewenang 

 

Tugas dan Wewenang Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi meliputi : 

a. mengembangkan ilmu yang bersifat aplikatif sesuai dengan bidang dan 

minat melalui penelitian, penulisan jurnal/ artikel, pertemuan ilmiah maupun 

penyelenggaraan pelatihan guna meningkatan kualitas kompetensi kerja atau 

kemampuan profesional anggota. 

b. melaksanakan pertemuan ilmiah dalam rangka konferensi Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, Kongres Himpsi dan 

pertemuan ilmiah lainnya. 

c. Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam 

upaya mengembangkan minat keilmuan dan profesi psikologi, dapat menjadi 

anggota dari organisasi sejenis di tingkat regional dan/atau internasional dengan 

memberitahukan secara resmi kepada Pengurus Pusat Himpsi. 

d. konferensi Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi yang bertujuan memilih Ketua dapat dilaksanakan tersendiri, tidak harus 

bersamaan dengan Kongres Himpsi. 
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e. Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

harus sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah konferensi. 

 

 

Bagian Kedua 

Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ 

atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

Pasal 31 

 

(1) Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

dipilih dalam konferensi dengan mengikuti prosedur pencalonan yang ditetapkan 

dalam tatalaksana Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi. 

(2) Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah-terima dengan Ketua 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi periode 

terdahulu yang telah dinyatakan demisioner. 

(3) Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

dapat memegang jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kepengurusan 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi secara 

berturut-turut dan selama menjadi ketua tidak dapat merangkap jabatan lain 

dalam kepengurusan organisasi Himpsi. 

(4) Melalui Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan 

Pengurus Pusat Himpsi dalam forum Konferensi. 

(5) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat 

membentuk perwakilan-perwakilan yang fungsinya membantu pengurus 
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Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi di tingkat 

Pusat. 

(6) Masa bakti kepengurusan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi selama 4 (empat) tahun. 

(7) Kepengurusan Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi disesuaikan dengan program, sifat dan tujuan pendirian Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 

(8) Anggota pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi merupakan Anggota Biasa Himpsi yang tidak kehilangan 

haknya untuk memilih dan dipilih. 

 

 

Pasal 32 

Persyarataan Ketua 

 

Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi harus 

memenuhi persyaratan: 

a. mencalonkan atau dicalonkan oleh anggota sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan oleh Panitia Pelaksana Konferensi. 

b. Psikolog atau Ilmuwan Psikologi sesuai dengan bidang keahlian dalam bidang 

ilmu atau praktik spesialisasi psikologi dari masing-masing asosiasi/ikatan. 

c. sudah menjadi anggota Himpsi sekurangkurangnya 5 (lima) tahun. 

d. tidak sedang terkena sanksi organisasi. 

e. tidak dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mendapat kekuatan hukum tetap. 

f. memiliki integritas kepribadian. 

g. tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik. 

h. berpengalaman mengelola organisasi paling sedikit 5 (lima) tahun. 

i. sanggup mengembangkan hubungan luas dengan instansi/lembaga yang terkait 
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dengan bidang asosiasi/ikatan. 

j. melunasi iuran keanggotaan tanpa terputus sejak mulai menjadi anggota Himpsi. 

k. menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif 

memimpin kepengurusan. 

l. memahami visi dan misi Himpsi. 

m. hadir dan mempresentasikan program kerja dalam Konferensi. 

n. apabila terpilih bersedia membayar iuran untuk masa jabatannya. 

45 

 

BAB IX 

MAJELIS PSIKOLOGI 

Bagian Kesatu 

Pasal 33 

 

(1) Majelis Psikologi merupakan perangkat penyelenggara organisasi yang 

memberikan pertimbangan etis dan normatif yang berkaitan dengan profesi dan 

keilmuan psikologi kepada anggota maupun organisasi. 

(2) Majelis Psikologi terdiri atas: Majelis Psikologi Pusat dan Majelis Psikologi 

Wilayah. 

(3) Majelis Psikologi Pusat merupakan perangkat penyelenggara organisasi 

tertinggi Himpsi di tingkat Pusat dan Majelis Psikologi Wilayah merupakan 

penyelenggara organisasi tingkat Wilayah. 

(4) Majelis Psikologi Pusat berkedudukan di Ibukota Negara dibentuk dan 

bertanggung jawab kepada Kongres. Majelis Psikologi Wilayah berkedudukan di 

Ibukota Propinsi dan bertanggung jawab kepada Muswil. 

(5) Majelis Psikologi Wilayah hanya dapat terbentuk di Wilayah yang telah 

memenuhi persyaratan. 

(6) Masa bakti Majelis Psikologi Pusat dan Majelis Psikologi Wilayah adalah 4 

(empat) tahun dan dapat dipilih kembali. 
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Pasal 34 

Tugas dan Wewenang 

 

Tugas dan Wewenang Majelis Psikologi meliputi: 

a. melindungi anggota Himpsi dalam penerapan profesinya sesuai dengan Kode 

Etik Psikologi. 

b. memberikan saran kepada Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah dalam hal 

penerapan dan pengembangan keilmuan dan praktik Psikologi. 

c. memberikan pertimbangan terhadap kinerja Pengurus Pusat/ Pengurus 

Wilayah. 

d. mengawasi penerapan keilmuan dan praktik Psikologi dari penyimpangan yang 

dilakukan anggota Himpsi. 

e. merumuskan pertimbangan mengenai langkah-langkah dalam menindak lanjuti 

sikap dan perlakuan pihak lain yang merugikan profesi Psikologi. 

f. menetapkan penjatuhan sanksi organisasi kepada anggota. 

 

 

Pasal 35 

Keanggotaan 

 

(1) Anggota Majelis Psikologi terdiri atas anggota Majelis Psikologi Pusat dan 

anggota Majelis Psikologi Wilayah. 

(2) Anggota Majelis Psikologi Pusat dipilih dalam Kongres oleh peserta Kongres dan 

anggota Majelis Psikologi Wilayah dipilih dalam Musyawarah Wilayah oleh peserta 

Musyawarah Wilayah. 

(3) Anggota Majelis Psikologi berhenti karena : 

a. meninggal dunia. 
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b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri. 

c. tidak dapat aktif sebagai anggota karena alasan fisik maupun mental. 

(4) Dalam hal anggota Majelis Psikologi berhenti, keanggotaannya tidak dapat 

diganti sampai Kongres/Musyawarah Wilayah berikutnya. 

48 

 

Bagian Kedua 

Majelis Psikologi Pusat 

Pasal 36 

 

(1) Anggota Majelis Psikologi Pusat paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 

9 (sembilan) orang. 

(2) Ketua dan Sekretaris Majelis Psikologi Pusat dipilih oleh Rapat Pleno Majelis 

Psikologi Pusat. 

(3) Tata laksana kegiatan Majelis Pusat ditetapkan dalam Rapat Pleno Majelis 

Pusat. 

(4) Apabila anggota Majelis Pusat dalam tindakannya merugikan profesi Psikologi, 

maka penyelesaiannya ditentukan oleh anggota Majelis yang lain. 

(5) Dalam hal tindakan yang dilakukan cukup berat maka kepada yang 

bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri. 

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Psikologi Pusat didukung oleh Pengurus 

Pusat. 

 

 

Pasal 37 

Persyaratan 

 

Persyaratan menjadi anggota Majelis Psikologi Pusat yaitu: 

a. dicalonkan oleh Wilayah. 



M S HIDAYATULLAH 
12
5 

 

b. Psikolog yang telah berpengalaman dalam bidang profesinya paling sedikit 15 

tahun. 

c. menjadi anggota Himpsi selama 15 tahun. 

d. pernah menjadi Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 

e. tidak sedang terkena sanksi organisasi Himpsi. 

f. tidak dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mendapat kekuatan hukum tetap. 

g. memiliki integritas kepribadian. 

h. tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik. 

i. menyatakan kesediaannya untuk dipilih. 

j. tidak merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi Himpsi. 

 

 

Pasal 38 

Prosedur Pemilihan Anggota 

 

(1) Setiap Wilayah yang hadir dalam Kongres dapat mengajukan sebanyak 

banyaknya 2 (dua) nama untuk diusulkan sebagai calon anggota Majelis Psikologi 

Pusat. 

(2) Calon anggota Majelis yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan: 

a. memahami organisasi Himpsi. 

b. memiliki keahlian dalam bidang praktik spesialisasi atau keilmuan psikologi. 

(3) Pemilihan Calon anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih 

berdasarkan suara terbanyak yang ditetapkan dalam keputusan Kongres. 

 

 

Bagian Ketiga 
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Majelis Psikologi Wilayah 

Pasal 39 

 

(1) Anggota Majelis Psikologi Wilayah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling 

banyak 5 (lima) orang. 

(2) Ketua dan Sekretaris Majelis Psikologi Wilayah dipilih oleh Rapat Pleno Majelis 

Psikologi Wilayah.  

(3) Tata laksana kegiatan Majelis Wilayah mengikuti tatalaksana Majelis Psikologi 

Pusat.  

(4) Apabila anggota Majelis Wilayah dalam tindakannya merugikan profesi 

Psikologi, maka penyelesaiannya ditentukan oleh anggota Majelis yang lain. 

(5) Dalam hal tindakan yang dilakukan cukup berat maka kepada yang 

bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri. 

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Psikologi Wilayah didukung oleh 

Pengurus Wilayah. 

 

 

Pasal 40 

Persyaratan 

 

Persyaratan menjadi anggota Majelis Psikologi Wilayah adalah: 

a. dicalonkan oleh anggota Wilayah. 

b. Psikolog yang telah berpengalaman dalam bidang profesinya paling sedikit 10 

(sepuluh) tahun. 

c. menjadi anggota Himpsi selama 10 (sepuluh) tahun. 

d. pernah menjadi Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 

e. tidak sedang terkena sanksi organisasi Himpsi. 
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f. tidak sedang dijatuhi hukuman pidana yang telah mendapat kekuatan hukum 

tetap. 

g. tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik. 

h. menyatakan kesediaannya untuk dipilih. 

i. tidak merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi Himpsi. 

 

 

Pasal 41 

Prosedur Pemilihan Anggota 

 

(1) Setiap anggota Wilayah yang hadir dalam Musyawarah Wilayah memilih 

sebanyak banyaknya 2 (dua) nama untuk diusulkan sebagai anggota Majelis 

Psikologi Wilayah. 

(2) Calon anggota Majelis harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40. 

(3) Pemilihan Calon anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih 

berdasarkan suara terbanyak yang ditetapkan dalam keputusan Muswil yang 

disahkan oleh Pengurus Pusat. 

 

 

BAB X 

TATA HUBUNGAN ANTAR PERANGKAT 

PENYELENGGARA ORGANISASI 

Pasal 42 

 

(1) Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan 

dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi serta Majelis Psikologi merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam organisasi Himpsi. 



M S HIDAYATULLAH 
12
8 

 

(2) Setiap kebijakan/keputusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, serta Majelis Psikologi 

Pusat tidak bertentangan dengan kebijakan/keputusan Pengurus Pusat. 

(3) Majelis Psikologi Pusat berkoordinasi dengan Pengurus Pusat, Pengurus 

Wilayah dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi, dan Majelis Psikologi Wilayah dalam membuat 

keputusan/ketetapan yang berkaitan dengan pelanggaran etika oleh Anggota 

maupun organisasi. 

 

 

BAB XI 

PENGAMBILA N KEPUTUSAN 

Pasal 43 

 

(1) Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam forum musyawarah 

dan mufakat. 

(2) Forum musyawarah dan mufakat diselenggarakan dalam bentuk: 

a. pada tingkat Pusat: Kongres, Rapat Kerja, Rapat Pengurus. 

b. pada tingkat Wilayah: Musyawarah Wilayah, Rapat Anggota, Rapat Pengurus. 

c. pada Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi: 

Konferensi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus. 

 

 

BAB XII 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT 

PUSAT 

Bagian Kesatu 

Kongres 

Pasal 44 
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Kongres merupakan perangkat pengambil keputusan tertinggi Himpsi. 

(1) Kongres merupakan musyawarah dari semua peserta Kongres. 

(2) Peserta Kongres terdiri dari: 

a. Utusan Wilayah, 

b. Pengurus Harian Pusat, 

c. Majelis Psikologi Pusat dan Wilayah, 

d. Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi, 

e. Peninjau, 

f. Undangan. 

(3) Kongres diselenggarakan mengikuti tata tertib yang disusun dalam Rapat Kerja 

untuk persiapan Kongres dan disahkan dalam Kongres. 

(4) Keputusan dalam Kongres berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya 

perubahan atau pencabutan oleh Kongres yang diadakan kemudian sepanjang 

tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 

(5) Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul 

2/3 (dua per tiga) wilayah. 

(6) Keputusan Kongres bersifat mengikat bagi seluruh anggota. 

(7) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kongres dilakukan, Pengurus Pusat 

wajib menyelenggarakan pra Kongres. 

(8) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kongres dilaksanakan (sesuai tanggal 

pengiriman), undangan, acara dan rancangan keputusan Kongres sudah harus 

dikirim dengan menggunakan sarana pengiriman yang tercepat. 

(9) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Kongres dilaksanakan (sesuai tanggal 

pengiriman) Memori Akhir Jabatan Pengurus Pusat harus dikirim dengan 

menggunakan sarana pengiriman yang tercepat. 

(10) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Wilayah 

mengirimkan utusannya dan pada saat perhitungan kuorum dihadiri oleh paling 

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan Wilayah dan Ketua dari 
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Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang sudah 

terdaftar pada Panitia Pelaksana Kongres. 

(11) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi, 

maka Kongres diundur selama 60 (enam puluh) menit atas persetujuan Utusan 

Wilayah dan Ketua Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi yang hadir dan setelah itu Kongres dianggap sah dengan jumlah Utusan 

Wilayah dan Ketua Asosiasi Ikatan Minat Keilmuan atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi yang hadir pada saat itu. 

5 

 

Pasal 45 

Peserta Kongres 

 

(1) Utusan Wilayah; wakil dari Wilayah yang kehadirannya diputuskan dalam rapat 

pengurus Wilayah dengan ketentuan: 

a. Anggota Wilayah yang sudah melunasi iuran sampai saat Kongres dilaksanakan. 

b. tidak sedang terkena sanksi organisasi. 

c. wakil utusan Wilayah terdiri dari Pengurus Wilayah, Majelis Psikologi Wilayah, 

dan anggota Wilayah. 

d. jumlah utusan yang berhak mewakili Wilayah ditentukan sesuai dengan 

proporsi jumlah anggota Wilayah yang sudah melunasi iuran sampai dengan saat 

pelaksanaan Kongres, yaitu sebagai berikut: 

10 - 20 anggota lunas iuran berhak mengirim 3 (tiga) orang utusan. 

21 - 50 anggota lunas iuran berhak mengirim 5 (lima) orang utusan. 

51 - 100 anggota lunas iuran berhak mengirim 7 (tujuh) orang utusan. 

101 - 200 anggota lunas iuran berhak mengirim 11 (sebelas) orang utusan. 

201 - 350 anggota lunas iuran berhak mengirim 13 (tiga belas) orang utusan. 

351 - 550 anggota lunas iuran berhak mengirim 15 (lima belas) orang utusan. 

> 550 anggota lunas iuran berhak mengirim 17 (tujuh belas) orang utusan. 
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(2) Pengurus Harian Pusat dan anggota Majelis Psikologi Pusat. 

(3) Majelis Psikologi Pusat merupakan bagian dari pengurus Pusat, sedangkan 

Majelis Psikologi Wilayah menjadi utusan wilayah. 

(4) Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

atau yang mendapat mandat resmi dari Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau 

Praktik Spesialisasi Psikologi. 

(5) Peninjau, yaitu anggota Himpsi yang diusulkan oleh Pengurus Pusat dan 

Pengurus Wilayah kepada Panitia Pelaksana Kongres dan dapat mengikuti Sidang 

Pleno maupun Sidang Komisi. 

(6) Undangan, hanya dapat hadir dalam Sidang Pleno organisasi. 

 

 

Pasal 46 

Hak Suara dan Hak Bicara 

 

(1) Utusan Wilayah dan Ketua Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi memiliki hak bicara dan hak suara untuk mengambil 

keputusan. 

(2) Setiap 1 (satu) Utusan Wilayah yang mendapat mandat resmi dari Wilayah, 

memiliki 1 (satu) hak suara. 

(3) Ketua Asosiasi /Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

atau yang mewakili yang mendapat mandat resmi dari Asosiasi/Ikatan Minat 

Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi, memiliki 1 (satu) hak suara. 

(4) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. 

(5) Pengurus Pusat dan badan kelengkapan organisasi hanya memiliki hak bicara. 

(6) Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara. 

 

 

Pasal 47 
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Kewenangan 

 

Kongres memiliki kewenangan: 

a. menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan 

Organisasi, dan Program Kerja Himpsi. 

b. memberi tanggapan terhadap Memori Akhir Jabatan Pengurus Pusat Himpsi 

dalam melaksanakan amanat Kongres. 

c. memilih dan melantik Ketua Umum. 

d. memilih dan mengesahkan anggota Majelis Psikologi Pusat. 

e. pengambilan keputusan dalam Kongres hendaknya berdasar pada prinsip 

musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Anggaran Dasar 

dan Pasal 45 Anggaran Rumah tangga. 
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Pasal 48 

Penyelenggaraan Kongres 

 

(1) Penyelenggaraan Kongres menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat. 

(2) Kongres diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 

(3) Pengurus Pusat membentuk Panitia Penyelenggara Kongres yang terdiri atas 

Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Kongres dan disahkan oleh Ketua Umum. 

(4) Isi dan susunan acara Kongres ditetapkan dalam Rapat Kerja yang 

diselenggarakan khusus untuk mempersiapkan Kongres. 

 

 

Pasal 49 

Acara Kongres 

 

(1) Acara Kongres sekurang-kurangnya meliputi: 
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a. penyampaian Memori Akhir Jabatan Pengurus Pusat yang sekurang-kurangnya 

meliputi kebijakan Pengurus Pusat, Organisasi, pelaksanaan program kerja 

beserta keberhasilan dan kendala, laporan dari Majelis, rangkuman kegiatan 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi pada 

periode kepengurusan yang sedang berjalan, serta keputusan-keputusan lain dan 

keuangan organisasi. 

b. tanggapan dari masing-masing Wilayah dan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan 

dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi atas Memori Akhir jabatan Pengurus Pusat 

akan menjadi catatan untuk program kerja yang akan datang. 

c. pernyataan Ketua Sidang bahwa Pengurus Pusat dinyatakan demisioner, 

dilakukan setelah penyampaian tanggapan dari Wilayah dan Asosiasi/Ikatan Minat 

Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. Dalam hal ini Majelis Psikologi 

Pusat juga demisioner. 

d. pemilihan dan Pelantikan Ketua Umum periode selanjutnya. 

e. pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi. 

f. penetapan Garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja untuk Pengurus 

Pusat periode selanjutnya. 

g. penetapan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya. 

h. Pengesahan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi. 

(2) Selama Kongres berlangsung dapat diadakan kegiatan selain yang telah 

ditentukan sebagai acara Kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama 

tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi serta tidak mengganggu 

jalannya Kongres. 

(3) Selama penyelenggaraan Kongres dapat diadakan Pertemuan Ilmiah yang 

pelaksanaannya tidak mengganggu jalannya acara Kongres. 

 

 

Bagian Kedua 
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Rapat Kerja 

Pasal 50 

 

(1) Rapat Kerja merupakan rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh segenap 

kelengkapan organisasi pada tingkat Pusat, Majelis Psikologi Pusat, Ketua dan 

utusan Wilayah serta Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi. 

(2) Rapat Kerja, bertujuan untuk koordinasi dan pembahasan pencapaian visi, misi 

dan tujuan organisasi untuk dapat menghasilkan keputusan organisasi. 

(3) Hasil keputusan Rapat Kerja harus segera dilaksanakan. 

(4) Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu periode 

kepengurusan dan Rapat Kerja yang terakhir diselenggarakan merupakan Rapat 

Kerja Persiapan Kongres. 

(5) Penyelenggaraan Rapat Kerja menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat. 

(6) Rapat Kerja pertama harus sudah diselenggarakan pada tahun pertama periode 

kepengurusan dan pada tahun selanjutnya dapat diselenggarakan atas 

permintaan sekurang kurangnya separuh dari jumlah Kongres. 

(7) Rapat Kerja Persiapan Kongres harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) 

bulan sebelum waktu pelaksanaan Kongres. 

(8) Undangan untuk mengikuti Rapat Kerja harus sudah dikirimkan ke Pengurus 

Wilayah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Rapat Kerja dilaksanakan dengan 

menggunakan sarana pengiriman tercepat. 

(9) Setiap Wilayah dalam Rapat Kerja berhak mengirimkan 1 (satu) orang utusan 

selain Ketua Wilayah dan masing-masing memiliki hak bicara dan hak suara, serta 

sebanyak banyaknya 5 (lima) orang anggota sebagai peninjau yang hanya memiliki 

hak bicara. 

(10) Utusan Wilayah dalam Rapat Kerja Pra Kongres adalah bagian dari utusan 

pada Kongres yang akan datang. 
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(11) Acara Harian Rapat Kerja paling sedikit meliputi: laporan Pengurus Pusat 

mengenai pelaksanaan program kerja sesuai amanat Kongres. 

(12) Acara Harian Rapat Kerja Persiapan Kongres paling sedikit meliputi laporan 

Pengurus Pusat mengenai persiapan Kongres. 

(13) Tata Tertib Rapat Kerja disusun oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan 

usul Wilayah dan disahkan dalam Rapat Kerja tersebut. 

(14) Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini diatur dalam peraturan 

tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran 

Rumah Tangga. 

 

 

Pasal 51 

Rapat Pengurus Pusat 

 

(1) Rapat Pengurus Pusat merupakan rapat pengurus Harian di tingkat Pusat. 

(2) Rapat Pengurus Pusat dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) bulan. 

 

 

BAB XIII 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

TINGKAT WILAYAH 

Bagian Kesatu 

Musyawarah Wilayah 

Pasal 52 

 

(1) Musyawarah Wilayah (Muswil) merupakan Badan Legislatif tertinggi Himpsi di 

tingkat 1 (satu)/Propinsi. 
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(2) Muswil merupakan forum musyawarah anggota Wilayah, Pengurus Wilayah 

dan Majelis Psikologi di tingkat Wilayah. 

(3) Keputusan yang diambil dalam Muswil mulai berlaku sejak ditetapkan sampai 

dengan adanya perubahan atau pencabutan oleh Musyawarah Wilayah yang 

diadakan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 

(4) Dalam keadaan luar biasa Muswil dapat diadakan sewaktu-waktu. 

(5) Keputusan Muswil bersifat mengikat bagi seluruh anggota di tingkat Wilayah. 

 

 

Pasal 53 

Peserta Muswil 

 

(1) Peserta Muswil adalah anggota Wilayah, Pengurus Wilayah, dan Majelis 

Psikologi di tingkat Wilayah, wakil dari Pengurus Pusat serta undangan. 

(2) Muswil dianggap sah apabila 1/2 (setengah) jumlah anggota Wilayah sebagai 

peserta hadir pada saat penghitungan kuorum. 

(3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka 

Muswil diundurkan paling lama 30 (tiga puluh) menit atas persetujuan anggota 

yang hadir dan setelah itu Muswil dianggap sah dengan jumlah anggota Wilayah 

sebagai peserta yang hadir pada saat penghitungan kuorum. 

(4) Keputusan yang ditetapkan dalam Muswil dilaporkan kepada Pengurus Pusat 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah Muswil untuk disahkan. 

 

 

Pasal 54 

Hak Suara da n Hak Bicara 

 

(1) Anggota Wilayah yang bersangkutan memiliki hak suara dan hak bicara. 
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(2) Pengurus Pusat dan Majelis Psikologi hanya memiliki hak bicara. 

(3) Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara. 

(4) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. 

70 

 

Pasal 55 

Kewenangan 

 

Musyawarah Wilayah memiliki kewenangan: 

a. membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

Wilayah. 

b. menetapkan usulan bagi pengurus Wilayah. 

c. menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Wilayah dalam melaksanakan 

program kerja serta amanat Muswil. 

d. memilih Ketua Wilayah. 

e. memilih anggota Majelis Psikologi Wilayah. 

 

 

Pasal 56 

Penyelenggara Muswil 

 

(1) Muswil diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 

(2) Penyelenggaraan Muswil menjadi tanggung jawab Pengurus Wilayah. 

(3) Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah dibentuk oleh pengurus Wilayah dan 

disahkan oleh Ketua Wilayah. 

(4) Tata cara pencalonan Ketua Wilayah sudah harus diberitahukan kepada 

seluruh anggota Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 

sebelum pelaksanaan Muswil. 
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(5) Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pengurus wilayah 

dan Panitia Pelaksanan Musyawarah Wilayah dengan mempertimbangkan saran-

saran anggota. 

 

 

Pasal 57 

Acara Muswil 

 

(1) Acara Musyawarah Wilayah sekurang-kurangnya meliputi: 

a. penyampaian Memori Akhir Jabatan dari Ketua Wilayah yang sekurang 

kurangnya terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Ketua Wilayah yang paling 

sedikit meliputi kebijakan Pengurus Wilayah, pengelolaan organisasi, pelaksanaan 

program kerja dan usulan pengembangan serta keuangan organisasi. 

b. pemilihan Ketua Wilayah periode selanjutnya. 

c. pemilihan Majelis Psikologi Wilayah periode selanjutnya apabila Wilayah 

tersebut telah memenuhi kriteria memiliki Majelis. 

d. pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi. 

(2) Selama Muswil berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan selain yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas, selama tidak 

bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi serta tidak mengganggu 

jalannya Muswil. 

(3) Paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum Muswil dilaksanakan, pemberitahuan 

tata tertib Muswil sudah harus dikirim oleh pengurus Wilayah kepada peserta 

Muswil dan pengurus Pusat. 
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Bagian Kedua 

Rapat Wilayah 

Pasal 58 
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Rapat Anggota 

 

(1) Rapat Anggota adalah Rapat Pengurus lengkap di tingkat wilayah yang dihadiri 

oleh seluruh Pengurus Wilayah, segenap kelengkapan organisasi tingkat wilayah, 

Majelis Psikologi Wilayah dan anggota Wilayah. 

(2) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) 

periode kepengurusan. 

(3) Rapat Anggota dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-

masalah penting dan mendesak. 

 

 

Pasal 59 

 

Rapat Pengurus Wilayah 

(1) Rapat Pengurus Wilayah merupakan rapat pengurus lengkap di tingkat 

Wilayah. 

(2) Rapat Pengurus Wilayah dilakukan rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 

(satu) kali. 

 

 

BAB XIV 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

ASOSIASI/IKATAN MINAT KEILMUAN dan/ 

atau PRAKTIK SPESIALISASI PSIKOLOGI 

Bagian Kesatu 

Konferensi 

Pasal 60 
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(1) Konferensi merupakan Badan Legislatif tertinggi Asosiasi/Ikatan Minat 

Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi di tingkat I/ Propinsi. 

(2) Konferensi merupakan forum musyawarah anggota Asosiasi/Ikatan Minat 

Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi, Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat 

Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 

(3) Keputusan yang diambil dalam Konferensi mulai berlaku sejak ditetapkan 

sampai dengan adanya perubahan atau pencabutan oleh Konferensi yang 

diadakan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Tatalaksana. 

(4) Dalam keadaan luar biasa Konferensi dapat diadakan sewaktu-waktu 

(5) Keputusan Konferensi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 

 

 

Pasal 61 

Peserta Konferensi 

 

(1) Peserta Konferensi adalah anggota Asosiasi/ Ikatan Minat Keilmuan dan/atau 

Praktik Spesialisasi Psikologi, Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau 

Praktik Spesialisasi Psikologi, wakil dari Pengurus Pusat serta undangan. 

(2) Konferensi dianggap sah apabila 1/2 (setengah) jumlah anggota Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi sebagai peserta hadir pada 

saat penghitungan kuorum. 

(3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka 

Konferensi diundurkan paling lama 30 (tiga puluh) menit atas persetujuan anggota 

yang hadir dan setelah itu Konferensi dianggap sah dengan jumlah anggota 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi sebagai 

peserta yang hadir pada saat penghitungan kuorum. 
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(4) Keputusan yang ditetapkan dalam Konferensi dilaporkan kepada Pengurus 

Pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Konferensi untuk disahkan. 

 

 

Pasal 62 

Hak Suara dan Hak Bicara 

 

(1) Anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

yang bersangkutan memiliki hak suara dan hak bicara. 

(2) Pengurus Pusat hanya memiliki hak bicara. 

(3) Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara. 

(4) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. 
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Pasal 63 

Kewenangan 

 

Konferensi memiliki kewenangan : 

a. membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 

c. menetapkan usulan bagi pengurus Asosiasi/ Ikatan Minat Keilmuan dan/atau 

Praktik Spesialisasi Psikologi. 

d. menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan 

dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam melaksanakan program kerja serta 

amanat Konferensi. 

e. memilih Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi. 
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Pasal 64 

Penyelenggara Konferensi 

 

(1) Konferensi diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 

(2) Penyelenggaraan Konferensi menjadi tanggung jawab Pengurus 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 

(3) Panitia Pelaksana Konferensi dibentuk oleh pengurus Asosiasi/Ikatan Minat 

Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan disahkan oleh Ketua 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 

(4) Tata cara pencalonan Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi sudah harus diberitahukan kepada seluruh anggota 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi selambat 

lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi. 

(5) Isi dan susunan acara Konferensi ditetapkan oleh Pengurus Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan Panitia Pelaksanan 

Konferensi dengan mempertimbangkan saran-saran anggota. 
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Pasal 65 

Acara Konferensi 

 

(1) Acara Konferensi sekurang-kurangnya meliputi: 

a. penyampaian Memori Akhir Jabatan dari Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan 

dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 

Laporan Pertanggungjawaban Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau 

Praktik Spesialisasi Psikologi yang paling sedikit meliputi kebijakan Pengurus 

Asosiasi/ Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, 

pengelolaan organisasi, pelaksanaan program kerja dan usulan pengembangan 

serta keuangan organisasi. 



M S HIDAYATULLAH 
14
3 

 

b. pemilihan Ketua Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi periode selanjutnya. 

c. pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi. 

(2) Selama Konferensi berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan selain yang 

ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a tersebut di atas selama 

tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi serta tidak mengganggu 

jalannya Konferensi. 

(3) Paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum Konferensi dilaksanakan, 

pemberitahuan tata tertib Konferensi sudah harus dikirim oleh Pengurus 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi kepada 

peserta Konferensi dan Pengurus Pusat. 

 

 

Bagian Kedua 

Rapat Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/ 

atau Praktik Spesialisasi Psikologi 

Pasal 66 

Rapat Anggota 

 

(1) Rapat Anggota adalah Rapat Pengurus lengkap di tingkat Asosiasi/Ikatan Minat 

Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang dihadiri oleh seluruh 

Pengurus Asosiasi/ Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, 

segenap kelengkapan organisasi tingkat Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau 

Praktik Spesialisasi Psikologi dan anggota Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan 

dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 

(2) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) 

periode kepengurusan. 

(3) Rapat Anggota dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai masalah 

masalah penting dan mendesak. 



M S HIDAYATULLAH 
14
4 

 

 

 

Pasal 67 

Rapat Pengurus 

 

(1) Rapat Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi merupakan rapat pengurus lengkap di tingkat Wilayah. 

(2) Rapat Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi dilakukan rutin sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 

 

 

BAB XV 

SANKSI ORGANISASI 

Pasal 68 

 

(1) Pengurus Pusat dengan persetujuan Rapat Pengurus dapat mengambil 

tindakan administratif terhadap Pengurus Wilayah/ Pengurus Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang tindakannya secara 

perorangan atau bersama-sama merugikan nama baik organisasi. 

(2) Dalam hal Pengurus Wilayah/Pengurus Asosiasi/ Ikatan Minat Keilmuan 

dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi secara keseluruhan dikenai sanksi 

administratif, maka tanggung jawab kepengurusan tingkat wilayah tersebut 

diambil alih oleh Pengurus Pusat. 

 

 

BAB XVI 

KEDUDUKAN HIMPSI DENGAN 

ORGANISASI PROFESI LAIN 

Pasal 69 
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(1) Himpsi sebagai organisasi profesi psikologi menjadi anggota organisasi profesi 

psikologi di tingkat Internasional yang diakui oleh mayoritas komunitas Psikologi 

Internasional. 

(2) Himpsi dapat menjadi anggota organisasi Psikologi Internasional lain selama 

tidak bertentangan dengan aturan dalam organisasi profesi psikologi di tingkat 

Internasional tersebut. 

(3) Ketua Umum berwenang mewakili organisasi dan/atau menunjuk anggota 

Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, anggota Majelis, anggota Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dalam pertemuan 

organisasi profesi psikologi dan melakukan kerjasama baik di tingkat regional 

maupun internasional. 

(4) Penunjukan anggota yang mewakili Ketua Umum harus atas persetujuan rapat 

Pengurus Pusat Himpsi. 

 

 

Pasal 70 

 

(1) Himpsi dapat melakukan kerjasama dengan instansi dan/atau organisasi 

profesi lain baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Wilayah/ daerah tingkat I. 

(2) Ketua Umum berwenang mewakili organisasi dalam bekerja sama dengan 

instansi dan/atau atau organisasi lain di Indonesia. 

(3) Kerjasama untuk tingkat nasional dilakukan oleh Pengurus Pusat, sedangkan 

untuk wilayah/ daerah tingkat I kerja sama dilakukan oleh Pengurus Wilayah. 

(4) Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dapat 

melakukan kerjasama dalam upaya mengembangkan minat keilmuan dan/atau 

praktik psikologi dengan instansi dan/atau organisasi lain baik nasional ataupun 

internasional dan untuk itu cukup memberitahukan secara resmi kepada Pengurus 

Pusat Himpsi. 
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(5) Pengurus Pusat dapat membuat pedoman mengenai kerjasama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

 

 

BAB XVII 

KEUANGAN 

Pasal 71 

 

(1) Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan dalam Rapat Kerja. 

(2) Besarnya uang iuran ditentukan sesuai kebutuhan Wilayah dan disahkan dalam 

Rapat Anggota. 

(3) Setengah atau 50% (lima puluh persen) uang pangkal diserahkan kepada 

Pengurus Pusat sedangkan selebihnya untuk Pengurus Wilayah/Pengurus 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 1/2 

(setengah) uang pangkal yang diserahkan ke Pengurus Pusat adalah uang pangkal 

saat anggota terdaftar pertama kali baik itu melalui Wilayah atau Asosiasi/Ikatan 

Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi. 

(4) Seperempat atau 25% (dua puluh lima persen) dari uang iuran Wilayah 

diserahkan kepada Pengurus Pusat, sedangkan selebihnya untuk Pengurus 

Wilayah. 

(5) Sepersepuluh atau 10% dari uang iuran Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan 

dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi diserahkan kepada Pengurus Pusat, 

sedangkan selebihnya untuk Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau 

Praktik Spesialisasi Psikologi. Perbedaan besarnya persentase yang diserahkan ke 

Pusat karena setiap anggota Asosiasi/Ikatan Minat keilmuan dan/atau praktik 

spesialisasi psikologi sudah membayar iuran sebagai anggota Himpsi kepada 

Wilayah. 
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(6) Hasil sumbangan atau usaha lain di luar uang pangkal dan uang iuran harus 

dilaporkan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres, 

Konferensi atau Muswil. 

(7) Kongres, Konferensi dan Muswil dapat memeriksa pertanggungjawaban 

keuangan dengan membentuk “Panitia Pemeriksa Keuangan”. 

(8) Keperluan Umum dari organisasi dibiayai bersama oleh Wilayah dan 

Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang 

jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat dengan memperhatikan kondisi 

Wilayah dan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi 

Psikologi. 

(9) Biaya untuk keperluan Wilayah ditanggung oleh masing-masing Wilayah yang 

bersangkutan menurut Keputusan Rapat Pengurus Wilayah. 

(10) Biaya untuk keperluan Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi ditanggung oleh masing-masing Asosiasi/Ikatan Minat 

Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang bersangkutan menurut 

Keputusan Rapat Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi. 

(11) Laporan keuangan dan hak milik organisasi harus dibuat sekurang-kurangnya 

1 (satu) kali dalam setiap tahun. 

a. Laporan keuangan pada tingkat Wilayah disampaikan dalam rapat-rapat di 

tingkat Wilayah dan tembusan kepada Pengurus Pusat, serta bersifat terbuka 

untuk diperiksa. 

b. Laporan keuangan pada Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik 

Spesialisasi Psikologi disampaikan dalam rapat-rapat di masing-masing Asosiasi/ 

Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan tembusan 

kepada Pengurus Pusat, serta bersifat terbuka untuk diperiksa. 

c. Laporan keuangan pada tingkat Pusat, disampaikan dalam rapat-rapat di tingkat 

Pusat, Rapat Kerja dan Kongres, dan bersifat terbuka untuk diperiksa. 
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(12) Ketentuan-ketentuan mengenai sistem pelaporan ditentukan dalam 

ketetapan-ketetapan tersendiri. 

 

 

BAB XVIII 

BENDERA, LAMBANG, dan LAGU 

Pasal 72 

 

(1) Organisasi Himpsi memiliki bendera, lambang, dan lagu. 

(2) Ukuran, bentuk dan penggunaan bendera dan lambang diatur dengan 

peraturan khusus Pengurus Pusat dan ditetapkan dalam Rapat Kerja (Raker) untuk 

selanjutnya dikukuhkan dalam Kongres. 

(3) Penulisan nama organisasi dalam Logo menggunakan huruf besar semua. 

(4) Lagu resmi Himpsi adalah “Himne Psikologi”. 

(5) Bendera, lambang dan lagu Himpsi ditetapkan dalam Kongres. 

 

 

BAB XIX 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 

Pasal 73 

 

(1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpsi hanya dapat 

dilakukan dalam Kongres. 

(2) Perubahan harus disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah utusan Kongres yang hadir untuk memenuhi acara tersebut. 

 

 

BAB XX 
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PEMBUBARAN ORGANISASI 

Pasal 74 

 

(1) Pembubaran Himpsi hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan 

untuk keperluan itu. 

(2) Keputusan pembubaran Himpsi hanya dapat dilakukan jika disetujui sekurang-

kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan yang hadir dalam Kongres. 

(3) Setelah pembubaran, segala hak milik Himpsi diserahkan kepada badan badan 

sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan dalam Kongres. 

 

 

BAB XXI 

PENUTUP 

Bagian Kesatu 

Aturan Tambahan 

Pasal 75 

 

Setiap anggota Himpsi dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Himpsi. 

a. penyelesaian perbedaan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Pusat dengan mengikutsertakan pihak 

pihak yang berbeda pendapat. 

b. apabila terdapat hal-hal mendesak yang belum diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga ini, Pengurus Pusat dapat mengambil kebijakan yang sebelumnya 

telah dibicarakan dengan pihak-pihak terkait dan harus dipertanggung-jawabkan 

dalam Rapat Kerja atau Kongres berikutnya. 

c. Hal-hal yang menyangkut teknis operasional yang belum tercantum di dalam 

Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri oleh 
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Pengurus Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau 

Anggaran Rumah Tangga ini. 

 

 

Bagian Kedua 

Pengesahan 

Pasal 76 

 

(1) Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pengganti Anggaran Rumah Tangga yang 

disahkan dalam Kongres VIII Himpsi tahun 2000 di Bandung. 

(2) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres ke XI Himpsi tahun 2010 

di Surakarta, Jawa Tengah. 

(3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat disahkan. 

Disahkan di : Surakarta 

Tanggal : 19 Maret 2010 
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Tugas Lapangan Mata Kuliah Kode Etik Psikologi 

 Gunakan Buku Kode Etik sebagai Guide, lakukan 

wawancara terhadap satu orang psikolog dan satu 

orang ilmuwan psikologi 

 Satu kelompok terdiri dari 4 (empat) orang 

 Perhatikan Kode Etik ketika turun lapangan (profil 

subjek, informed consent, dll) 

 Lampiran: Transkrip dan dokumentasi, dll 

Format Laporan  

 A : Profil Psikolog/Ilmuwan Psikologi (boleh inisial) 

 B : Hasil Wawancara 

 C : Analisis 

 D : Kesimpulan dan Saran 

 


