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Lampiran   Surat Keputusan No. : 023/SK/PP-HIMPSI/VII/2020 

 
 

Bobot Kegiatan SKP  

Bobot ranah kegiatan SKP dalam adalah perhitungan proporsi kegiatan yang harus diperoleh 

individu untuk dapat digunakan mengajukan SIPP bagi Psikolog dan bagi Ilmuwan Psikologi 

dapat menjadi pertimbangan ketika mengajukan sertifikasi LSP Psikologi 

 

Total Target SKP tersebut adalah : 
 

1 th 2 th 5 th 

Total Target SKP 40 80 200 

 

 

Tabel 1. Ranah Kegiatan Penilaian SKP dan Target SKP per Tahun  

No Kegiatan Keterangan 
Proporsi 

Kegiatan 

Target SKP  

/ Tahun 
Bobot 

1 LAYANAN 

PROFESI 

PSIKOLOGI  

Kegiatan yang berhubungan 

dengan klien (individu / 

kelompok / komunitas / 

organisasi) yang ditujukan 

untuk membantu 

menyelesaikan suatu persoalan 

atau mengembangkan 

kompetensi individu atau 

kapasitas kelompok / 

komunitas / organisasi melalui 

proses asesmen, diagnosis, 

dan/atau intervensi psikologi  

30% - 60% 12-24 SKP 

80 % -100%  

2 PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

PSIKOLOGI 

Kegiatan meningkatkan 

kompetensi profesional dalam 

bidang Psikologi melalui 

seminar / konferensi / pelatihan 

/ workshop / workshop 

bersertifikasi 

20% - 30% 8-9 SKP 

3 PENGABDIAN 

KEPADA 

MASYARAKAT 

Kegiatan yang ditujukan untuk 

melayani masyarakat melalui 

profesi dan atau terapan 

Psikologi  

10% - 30% 4-12 SKP 

4 KEGIATAN 

DISEMINASI 

PENGETAHUAN 

PSIKOLOGI  

Kegiatan yang berhubungan 

dengan penyebaran 

pengetahuan baik berupa 

gagasan maupun hasil riset 

dalam bentuk buku, artikel 

jurnal maupun bulletin / artikel 

popular. 

0% - 100 % 0 – 4 SKP 
Maksimal  

10 % 
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5 PEMBINAAN Kegiatan yang ditujukan untuk 

menghasilkan Psikolog yang 

professional baik melalui 

mentoring dalam praktik 

layanan profesi Psikologi. 

0%- 100 % 0 – 4 SKP 
Maksimal  

10 % 

 

Keterangan : 

 

1. Perhitungan SKP selama 5 tahun adalah 200 SKP.  

Maka dalam 1 tahun dibutuhkan 40 SKP, sehingga : 

a. Ranah 1 s/d 3 = 80% x 40 SKP = 32 SKP 

b. Ranah 4 & 5 = 20% x 40 SKP = 8 SKP.  

2. Perhitungan SKP Kegiatan Layanan Profesi Psikologi tiap tahun, perlu memperhatikan jenis 

kasus dan kedalaman penanganannya.  

Dalam setahun, individu wajib mengumpulkan (30% s/d 60%) x 40 SKP = 12-24 SKP 

3. Kegiatan pengembangan kompetensi Psikologi tiap tahun sebanyak (20% s/d 30%) x 40 

SKP = 8 – 9 SKP.   

Dimana prosentase seminar maksimal sebesar 5% dari 20% s/d 30% SKP Pengembangan 

Kompetensi Psikologi  

4. Perhitungan SKP Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat tiap tahun, individu wajib 

mengumpulkan (10% s/d 30%) x 40 SKP = 4-12 SKP.  

5. Perhitungan SKP Kegiatan Diseminasi Pengetahuan Psikologi tiap tahun maksimal 10 %,  

individu dapat mengumpulkan ( 0% s/d 100% x 40 SKP) x 10 % = 0–4 SKP  

6. Perhitungan SKP Kegitan Pembinaan tiap tahun, individu dapat mengumpulkan (0% s/d 

100% x 40 SKP) x 10 % = 0–4 SKP. 

 

   

Tabel 2. Rincian Ranah Kegiatan Dan Target SKP 1 Dan 5 Tahun   

No. Ranah Kegiatan Kegiatan 
Target SKP 

1 Th 5 Th 

1 
Layanan Profesi 

Psikologi 

Asesmen Psikologi 

12-24 60 – 120 

Konseling/Coaching 

Psikoterapi 

Psikoedukasi 

Pelatihan 

Pendampingan 

Pengembangan Komunitas/Organisasi 
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2 

Pengembangan 

Kompetensi 

Psikologi  

Sebagai 

PESERTA 

Shared learning perangkat HIMPSI 

8-9 40 - 45 

Seminar / Konferensi / Temu Ilmiah  

Pelatihan 

Workshop 

Workshop Bersertifikat 

Sebagai 

NARA 

SUMBER 

Shared learning perangkat HIMPSI 

8-9 40 -45 

Seminar / Konferensi / Temu Ilmiah  

Pelatihan 

Workshop 

Workshop /pelatihan Bersertifikasi  

bidang Psikologi 

 

 

 

No. Ranah Kegiatan Kegiatan 
Target SKP 

1 Th 5 Th 

3 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

Memberikan layanan profesi dan/atau terapan 

psikologi untuk masyarakat (ceramah, baksos, 

relawan)  

4-12 20-60 

Menjadi pengurus di perangkat organisasi 

HIMPSI  

Menjadi anggota HIMPSI yang berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan  

Menjadi narasumber di media massa (cetak 

/elektronik)  

Menjadi tenaga ahli profesional bidang Psikologi 

di pemerintahan / swasta  

4 

Kegiatan 

Diseminasi  

Pengetahuan 

Psikologi 

Melakukan riset psikologi 

0– 4 0-20 

Penyusun buku dengan tema Psikologi 

Penulis artikel Psikologi pada jurnal ilmiah  

Penulis buletin/artikel popular di bulletin 

HIMPSI dan media massa (cetak/elektronik) 

Pengelola jurnal / mitra bestari  
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5 Pembinaaan 

Mengajar pada program studi Psikologi Profesi 

(S2)  

0 -4 0 -20 

Membimbing / menguji PKPP (internal) 

Menjadi supervisor PKPP 

Menguji ujian kompetensi mahasiswa PKPP 

(HIMPSI) 

Membina Sarjana Psikologi atau Psikolog yang 

lebih muda yang ada di lingkungan kerjanya 

(menjadi coach / mentor)  

Membina Sarjana dari berbagai disiplin ilmu 

tentang perspektif Psikologi 

Menjadi coachee / mentee dari Psikolog yang 

lebih senior untuk pengembangan diri  

 

Catatan : 

Poin 1  :  Layanan Profesi Psikologi  

PENDAMPINGAN  

Contoh  : Kegiatan dilakukan untuk pelayanan yang membutuhkan keahlian khusus untuk kasus 

tertentu. Misalnya : pendampingan korban bencana dengan menggunakan Art Therapy, 

pendampingan kasus korban KDRT dst 

 

 

Poin   3  :  Pengabdian Kepada Masyarakat 

Memberikan layanan profesi dan/atau terapan psikologi untuk masyarakat (ceramah, bakti 

sosial, relawan). Pengertian relawan adalah layanan profesi yang bersifat umum / tidak 

membutuhkan keahlian yang khusus / spesifik. Misalnya relawan bencana, relawan di panti 

jompo / panti asuhan. 
 

A. KEGIATAN LAYANAN PROFESI PSIKOLOGI 

Kegiatan Individu Kelompok Komunitas Organisasi 

/Sistem 

Asesmen Psikologi 1 – 2 SKP 2,5 – 3,5 SKP 2,5 – 3,5 SKP 3 – 4 SKP 

Konseling / Coaching 2 – 3 SKP 2,5 – 3,5 SKP  

Psikoterapi 3 – 4 SKP 3,5 – 4,5 SKP 

Psikoedukasi  2 – 3 SKP 2 – 3 SKP 2 – 3 SKP 

Pelatihan 3 – 4 SKP 3 – 4 SKP 3 – 4 SKP 

Pendampingan 2 – 3 SKP 2,5 – 3,5 SKP 3 – 4 SKP  

Pengembangan Komunitas / 

Organisasi / Sistem 
 4 – 5 SKP 4 – 5 SKP 
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Keterangan  : 

• Pemberian nilai pada rentang nilai yang tersedia ditentukan oleh Judgement nilai berdasarkan 

jenis dan kedalaman kasus dan kesepakatan tim penilai SKP dari HIMPSI Wilayah. 

 

• Apabila kegiatan layanan profesi Psikologi dilakukan pada klien yang sama maka nilai SKP 

yang diambil adalah nilai yang terbesar dari kegiatan yang dilakukan. Contohnya : Melakukan 

pelayanan Asesmen Psikologi dan Psikoterapi pada klien individu yang sama maka nilai SKP 

yang diberikan adalah 3-4 SKP (lihat tabel), bukan penjumlahan dari kegiatan asesmen 

Psikologi dan Psikoterapi. 

 

B. KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PSIKOLOGI 

Panduan Penilaian SKP Peserta dan Nara Sumber  

a. Besaran prosentase nara sumber maksimal 75% (diharapkan tidak hanya memiliki portofolio 

sebagai nara sumber namun juga memiliki portofolio sebagai peserta). Besaran Penilaian 

SKP Peserta adalah 25% - 100 % 

b. Jika  dalam 1 penyelenggaraan kegiatan narasumber bicara minimal 1 jam (dengan tanya 

jawab), skp peserta adalah 0.8 X skp terkecil dari narasumber (Jika narsum lebih dari 1). 

Skp moderator/ fasilitator adalah 0.9 x skp terkecil narasumber (jika narsum lebih dari 

1). 

c. Jika dalam 1 penyelenggaraan kegiatan narasumber bicara dan tanya jawab minimal 30 menit 

sd kurang 1 jam, skp narasumber minimal setengah dari Skp peserta 

d. Pengajuan Skp dilakukan oleh penyelenggara .  

 

Panduan penilaian dapat dilihat pada tabel berikut : 

B.1 Ketentuan Penilaian SKP  – Metode Tatap Muka (Luring)  

Penilaian Aspek dan Skor Penilaian 

Kualifikasi 

Nara Sumber 

Lokal 

(1 - 1,75) 

Nasional 

(1,8 - 2,25) 

Internasional 

(2,3 - 3) 

Lama 

Kegiatan 

1-4 jam 

(1) 

5-8 jam 

(2) 

9-12 jam 

(3) 

13-16 jam 

(4) 

> 16 jam 

(5) 

Jenis 

Kegiatan 

Shared learning 

perangkat HIMPSI 

(1) 

Seminar / 

Konferensi 

(1) 

Pelatihan 

(2) 

Workshop 

(2,5) 

Workshop Bersertifikasi 

Bidang Psikologi 

(3) 

Lingkup 

Kegiatan 

Lokal 

(1) 

Nasional 

(2) 

Internasional 

(3) 

 

 

B2. Ketentuan Penilaian SKP  – Metode Daring (online) * 

 

a. Jenis Kegiatan Shared Learning HIMPSI dan Webinar / Konferensi 

Penilaian Aspek dan Skor Penilaian 

Kualifikasi 

Nara Sumber 

Lokal 

(1 - 1,75) 

Nasional 

(1,8 - 2,25) 

Internasional 

(2,3 - 3) 
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Lama 

Kegiatan 

Satu Kali Kegiatan 

(1) 

Jenis Kegiatan 
Shared learning perangkat HIMPSI 

(1) 

Seminar / Konferensi 

(1) 

Lingkup 

Kegiatan 

Publik 

(1) 

 

b. Jenis Kegiatan Pelatihan, Workshop dan Workshop Bersertifikasi Bidang Psikologi 

Penilaian Aspek dan Skor Penilaian 

Kualifikasi 

Nara Sumber 

Lokal 

(1 - 1,75) 

Nasional 

(1,8 - 2,25) 

Internasional 

(2,3 - 3) 

Lama 

Kegiatan 

Satu Kali Kegiatan 

(1) 

Jenis Kegiatan 
Pelatihan 

(2) 

Workshop 

(2,5) 

Workshop Bersertifikasi 

Bidang Psikologi 

(3) 

Lingkup 

Kegiatan 

Publik 

(1) 

 

 
Catatan : 

* Metode daring (online) mempersyaratkan untuk dapat menyerahkan rekaman seluruh proses 

kegiatan pembelajaran dalam bentuk Link video dan Daftar Peserta setelah kegiatan 

berlangsung. 

 

Kegiatan Workshop Tatap muka (luring) maupun daring :  

• Harus dilakukan proses pre-test dan post-test sebagai penentu dari peserta dinyatakan layak 

atau tidak untuk menyelesaikan Workshop tersebut.  
 

Workshop / Pelatihan Bersertfifikasi Bidang Psikologi Tatap muka (luring) / daring :  

• Dalam workshop / pelatihan bersertifikasi bidang Psikologi, penyelenggara workshop / 

pelatihan harus mendapatkan rekomendasi dari perangkat Himpsi / Asosiasi / Ikatan yang 

menunjukkan kredibilitas dan kompetensi dari penyelenggara workshop tersebut. 

• Harus ada ujian sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
 

Keterangan: 
 

a) Kualifikasi pembicara  : 

i. Lokal  : Pembicara berasal dari Indonesia dengan pengalaman  reputasi, keahlian sesuai 

bidang Psikologi dan pengalaman memberikan seminar / pelatihan / workshop / 

workshop bersertifikasi di tingkat wilayah (daerah / provinsi) 

ii. Nasional  :  Pembicara berasal dari Indonesia dengan reputasi, keahlian sesuai bidang 

Psikologi dan pengalaman memberikan  seminar / pelatihan / workshop / workshop 

bersertifikasi yang diakui secara nasional  

iii. Internasional  :  Pembicara berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dengan 

reputasi, memiliki keahlian sesuai bidang Psikologi dan pengalaman memberikan 

seminar / pelatihan / workshop / workshop bersertifikasi di berbagai negara.  
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b) Jenis Kegiatan  : 

i. Shared learning perangkat HIMPSI : Pertemuan yang dilakukan untuk berbagi 

pengalaman dalam menangani kasus-kasus bidang Psikologi di HIMPSI Wilayah atau 

di Asosiasi/Ikatan.  

ii. Seminar : Pertemuan para ahli untuk membahas suatu masalah secara ilmiah.  

iii. Pelatihan :  Pertemuan yang merupakan suatu usaha yang terencana untuk 

memfasilitasi pembelajaran tentang suatu tugas / pekerjaan yang berkaitan dengan 

pengetahuan, keahlian dan perilaku dari peserta. 

iv. Workshop :  Pertemuan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman diantara 

sejumlah peserta yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, guna meningkatkan 

pengetahuan atau memecahkan suatu masalah dan mengajari peserta terhadap suatu 

keahlian tertentu. Kegiatan workshop/lokakarya merupakan gabungan antara teori dan 

praktek dimana peserta bekerja secara individu maupun secara kelompok untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas yang sebenarnya untuk 

mendapatkan pengalaman. 

v. Workshop/Pelatihan Bersertifikasi Bidang Psikologi : Pertemuan untuk bertukar 

pengetahuan dan pengalaman diantara sejumlah peserta yang mempunyai keahlian di 

bidang tertentu, guna meningkatkan pengetahuan atau memecahkan suatu masalah dan 

mengajari peserta terhadap suatu keahlian tertentu. Kegiatan workshop/lokakarya 

merupakan gabungan antara teori dan praktek dimana peserta bekerja secara individu 

maupun secara kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas 

yang sebenarnya untuk mendapatkan pengalaman. Selanjutnya diberikan sertifikasi 

kompetensi untuk menunjukkan keahlian / kompetensi yang telah dicapai oleh peserta.  

Contoh workshop bersertifikasi  :    Cognitive Behavior Therapy (CBT), Eye Movement 

Desensitization and Repro-cessing (EMDR), 

Certified Human Resources Professional (CHRP), 

Certified Coach dst. 

c) Lingkup kegiatan  : 

i. Lokal  : Jika seminar / konferensi, maka jumlah jam bicara dari pembicara lokal dengan 

kepakaran Psikologi minimal 50% dari total waktu seminar / konferensi. Jika pelatihan 

/ workshop / workshop bersertifikasi, maka pembicara lokal harus memiliki kepakaran 

Psikologi 

ii. Nasional  :  Jika seminar, maka jumlah jam bicara dari pembicara nasional dengan 

kepakaran Psikologi minimal 50% dari total waktu seminar. Jika pelatihan / workshop 

/ workshop bersertifikasi, maka pembicara nasional harus  memiliki kepakaran 

Psikologi  

iii. Internasional  :  Jika seminar, maka jumlah jam bicara dari pembicara internasional 

dengan kepakaran Psikologi minimal 50% dari total waktu seminar i. Jika pelatihan / 

workshop / workshop bersertifikasi, maka pembicara internasional memiliki kepakaran 

Psikologi 
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Penilaian SKP Peserta dan Nara Sumber 
 

 

 

 

Contoh :      → Kualifikasi pembicara = Lokal 

                      → Lama kegiatan = 16 Jam 

                      → Jenis kegiatan = Workshop 

                      → Lingkup kegiatan = Nasional 
 

C. KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

No. KEGIATAN NILAI SKP 

1 
Memberikan layanan profesi dan / atau terapan Psikologi 

untuk Masyarakat (ceramah, baksos, relawan) 
1 kegiatan = 1-3 SKP 

2 Menjadi pengurus di perangkat organisasi HIMPSI 1 periode  = 2-3 SKP 

3 
Menjadi anggota HIMPSI yang berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan HIMPSI 
1 kegiatan = 1-2 SKP 

4 
Menjadi nara sumber bidang ilmu Psikologi di media masa 

(cetak / elektronik) 
1 kegiatan = 1,5 SKP 

5 
Menjadi tenaga ahli / profesional bidang Psikologi di 

pemerintahan / lembaga nir laba 
1 kegiatan = 1-3 SKP 

 

Keterangan: 

1. Seluruh kegiatan yang dimaksudkan pada tabel di atas disertai dengan Surat Tugas (ST) / 

Surat Keterangan dari Instansi / dari Ketua HIMPSI (untuk poin 2 dan 3) yang menunjukkan 

keterlibatan dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 

2. Menjadi tenaga ahli profesional bidang Psikologi di pemerintahan / swasta / lembaga nir 

laba (poin 5), penilaiannya berdasarkan lingkupnya :   

Nilai 1 -  jika tergolong lingkup lokal (misalnya staf ahli di pemerintah kota / perusahaan 

swasta lokal)  

Nilai 2 -  jika tergolong lingkup nasional (misalnya staf ahli di kementerian / perusahaan 

multi nasional) dan  

Nilai 3 -  jika tergolong lingkup internasional (misalnya staf ahli di lembaga internasional 

seperti WHO) 

D. KEGIATAN DISEMINASI PENGETAHUAN PSIKOLOGI  

No. KEGIATAN NILAI SKP 

1 Menyusun Riset Psikologi 1 riset = 3 – 10 SKP 

2 Penyusunan buku dengan tema Psikologi 1 buku = 2 – 10 SKP 

3 Penyusunan artikel Jurnal  1 artikel = 2 - 10 SKP 

4 
Penulisan artikel popular di bulletin HIMPSI dan media 

massa di lembaga resmi dan kredibel (cetak / elektronik) 
1 artikel = 2,5 - 4 SKP 

5 Pengelola jurnal / mitra bestari Per tahun = 1-5 SKP 

 

Maka total SKP  

= (1x 4 x 2,5) + 2 = 12 SKP 
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Keterangan  : 

Poin 1 :  Terlibat dalam kegiatan penulisan riset dengan tema Psikologi 

Nilai 3  – jika menjadi penulis kedua dst dengan menggunakan dana pribadi 

Nilai 4  – jika menjadi penulis pertama dengan menggunakan dana pribadi 

Nilai 5  – jika menjadi penulis kedua dst dengan dana dari hibah Universitas sendiri 

Nilai 6  – jika menjadi penulis pertama dana dari hibah Universitas sendiri 

Nilai 7  – jika menjadi penulis kedua dengan menggunakan dana dari hibah Nasional 

Nilai 8  – jika menjadi penulis pertama dengan menggunakan dana hibah Nasional 
Nilai  9  – jika menjadi penulis kedua dst dengan menggunakan dana hibah Internasional 

Nilai10 – jika menjadi penulis  pertama dengan menggunakan dana Internasional 
 

Poin 2  :  Terlibat dalam kegiatan penulisan buku dengan tema Psikologi 

Nilai 2  - jika menulis satu artikel dalam sebuah buku bunga rampai;  

Nilai 3  - jika menterjemahkan buku (sendiri/bersama orang lain);  

Nilai 4  - jika menjadi editor;  

Nilai 5  - jika menulis buku nasional dg lebih dari 3 penulis lainnya;  

Nilai 6  - jika menulis buku nasional dengan 2-3 penulis lain;  

Nilai 7  - menulis buku nasional sendiri; 

Nilai 8  - jika menulis buku internasional bersama lebih dari 3 penulis lainnya;  

Nilai 9  - jika menulis buku internasional dengan 2-3 penulis lain;  

Nilai 10 - jika menyusun buku level internasional (sendiri) 

 

Poin 3  :  Terlibat dalam penulisan artikel Jurnal 

Nilai 2  - jika menulis jurnal nasional sbg penulis kedua dst;  

Nilai 3  - jika menulis jurnal nasional  sbg penulis tunggal;  

Nilai 4  - jika menulis jurnal nasional terakreditasi sbg penulis kedua dst;  

Nilai 5  - jika menulis jurnal nasional terakreditasi sbg penulis pertama;  

Nilai 6  - jika menulis jurnal nasional terakreditasi sbg penulis tunggal;  

Nilai 7  - jika menulis jurnal internasional bereputasi sbg penulis ketiga;  

Nilai 8  - jjika menulis jurnal internasional bereputasi  sebagai penulis kedua ;  

Nilai 9  - jika menulis jurnal internasional bereputasi sbg penulis utama;  

Nilai 10 - jika menulis jurnal internasional bereputasi sbg penulis tunggal 

 

Poin 4 : Terlibat dalam penulisan bulletin HIMPSI / artikel popular yang di media massa (cetak 

/ elektronik) 

Nilai 2,5 – Jika menulis artikel popular di media massa (cetak / elektronik) 

Nilai 3    – Jika menjadi penulis kedua dst pada bulletin HIMPSI 

Nilai 4    – Jika menjadi penulis pertama di bulletin HIMPSI 

 

 

Poin 5 :  Pengelola jurnal / mitra bestari 

Nilai 1 - jika menjadi mitra bestari pada jurnal nasional;  

Nilai 2 - jika menjadi mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi;  

Nilai 3 - jika menjadi mitra bestari pada jurnal internasional;  

Nilai 4 - jika menjadi pengelola jurnal nasional;  

Nilai 5 - jika menjadi pengelola jurnal nasional terakreditasi 
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E. KEGIATAN PEMBINAAN 

No. KEGIATAN NILAI SKP per Tahun 

1. Mengajar pada program studi Psikologi Profesi (S2) 1 mata kuliah =  1 – 2 SKP 

2. Menjadi pembimbing / penguji PKPP  1 - 2 SKP 

3. Menjadi supervisor PKPP 1 mahasiswa = 1 - 2 SKP  

4. Menguji ujian kompetensi (PKPP) 1 mahasiswa = 1 - 2 SKP 

5. 

Membina Sarjana Psikologi atau Psikolog yang 

lebih muda yang ada di lingkungan kerjanya 

(menjadi coach / mentor) 

1 individu = 1 – 2 SKP 

6 
Membina Sarjana dari berbagai disiplin ilmu tentang 

perspektif Psikologi (menjadi coach / mentor) 
1 individu = 1 – 2 SKP 

7. 
Menjadi coachee dan mentee dari Psikolog yang 

lebih senior untuk pengembangan diri 
1-2 SKP 

 

Catatan : 

Pemberian nilai pada rentang nilai yang tersedia ditentukan oleh Judgement nilai berdasarkan 

pada :  

a) Untuk mengajar ditentukan oleh jumlah jam mengajar 

b) Membimbing dan menguji ditentukan oleh jumlah kasus yang ditangani mahasiswa. 

 

Poin 1  :  Mengajar pada program studi Psikologi Profesi (S2) 

Nilai 1 - jika mengajar  kurang dari 3 sks per semester;  

Nilai 2 - jika  mengajar lebih dari 3 sks per semester.  

Catatan :  jika team teaching maka dibagi dg jumlah dosen pengampu MK tersebut 

 

Poin 2  :  Menjadi pembimbing / penguji mahasiswa PKPP 

Nilai 1   - jika membimbing 3-7 mahasiswa, masing-masing  1 kasus dalam 1 

semester;  

Nilai 1.5 - jika membimbing 8-14 mahasiswa, masing-masing 1 kasus dalam 1 

semester;  

Nilai 2   - jika membimbing 15-21 mahasiswa masing-masing 1 kasus dalam 1 

semester;  

Atau 

Nilai 1    - jika membimbing 1 mahasiswa dengan 7 kasus per semester;  

Nilai 1,5 - jika membimbing 2 mahasiswa dengan 7 kasus per semester;  

Nilai 2    - jika membimbing 3 mahasiswa dengan 7 kasus per semester 

 

Catatan :    

Alternatif kedua berlaku untuk program studi yang menetapkan bimbingan untuk 1 

mahasiswa dengan 7 kasus dengan pem-bimbing yang sama selama satu semester. 
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Poin 3  :  Menjadi supervisor mahasiswa PKPP 

Nilai 1    - jika membimbing 3-7 mahasiswa dengan masing-masing  1 kasus dalam 1 

semester;  

Nilai 1.5 - jika membimbing 8-14 mahasiswa dengan masing-masing 1 kasus dalam 

1 semester;  

Nilai 2     - jika membimbing 15-21 mahasiswa dengan masing-masing 1 kasus dalam 

1 semester 

 

Poin 4  :   Menguji ujian kompetensi (PKPP) 

Dihitung per semester 

Nilai 1    - jika  menguji 1-2 mahasiswa;  

Nilai 1,5 - jika menguji 3-4 mahasiswa;  

Nilai 2    - jika menguji lebih dari 4 mahasiswa 

 

Poin 5 :   Membina Sarjana Psikologi atau Psikolog yang lebih muda yang ada di lingkungan 

kerjanya (menjadi coach / mentor). 

Pembinaan minimal dilakukan selama 1 bulan, apabila pembinaan mentee  kurang 

dari 1 bulan maka pembinaan tersebut tidak dapat diperhitungkan.  

 

Nilai 1    -  jika membina 1-2 individu;  

Nilai 1,5 -  jika membina 3-4 individu;  

Nilai 2    -  jika membina lebih dari 4 individu 

 

Poin 6 :   Membina Sarjana dari berbagai disiplin ilmu tentang perspektif Psikologi 

Pembinaan minimal 1 bulan, baru dapat dihitung. 

Nilai 1    -  jika membina 1-2 individu;  

Nilai 1,5 -  jika membina 3-4 individu;  

Nilai 2    -  jika membina lebih dari 4 individu 

  

Poin 7 :    Menjadi Coachee dan Mentee 

Nilai 1 - jika menjadi coachee / mentee selama 3 -6 bulan;  

Nilai 2 - jika menjadi coachee / mentee selama lebih dari 6 bulan 

 

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN 

 

I. Ketentuan Umum 

Program Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan (P3B) adalah proses peningkatan 

profesionalitas dan kualifikasi kompetensi kerja untuk ilmuwan Psikologi dan psikolog 

melalui serangkaian kegiatan pelatihan yang mendapat pengakuan dari HIMPSI. 
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II. Proses Pemberian SK SKP   

A. Skema Penyelenggaraan Kegiatan Webinar Daring maupun luring 

 
 

Keterangan : 
• Pengajuan SKP dilakukan maksimal 14 hari setelah acara berlangsung. Penyelenggara 

melakukan unggah bukti ke http://tinyurl.com/skpwebinarhimpsi berupa CV pembicara, 

brosur kegiatan, daftar peserta, laporan kegiatan (Luring), link video kegiatan (daring), 

hasil pre dan post test (kegiatan workshop).  

• DAFTAR PESERTA (BAIK LURING MAUPUN DARING) dalam file PDF yang 

dibuat dalam bentuk tabel dengan isi kolom sebagai berikut : Nomor, Nama lengkap 

dengan gelar, Institusi, Pekerjaan. 

• Bagi Fakultas dan Biro pembayaran SKP dilakukan setelah mendapatkan surat tagihan 

SKP. Kemudian Penyelenggara melakukan unggah bukti pembayaran ke 

http://tinyurl.com/buktibayarskp   

  FORMAT LAPORAN KEGIATAN LURING 
1. Narasi singkat pelaksanaan kegiatan yang berisi tentang : 

a. Pelaksanaan waktu kegiatan apakah sesuai dengan perencanaan 

b. Jumlah Peserta Kegiatan yang hadir 

c. Jumlah pembicara yang hadir 

2. Hasil evaluasi pembelajaran peserta (khusus untuk workshop- pre dan post test, 

workshop bersertifikasi – pre dan post test serta evaluasi lain diluar waktu 

kegiatan);  

3. Copy PPT materi tiap pembicara dalam tiap kegiatan 

4. Copy Presensi peserta 

5. Copy daftar hadir pembicara yang bertandatangan 

6. Foto kegiatan minimal 2 untuk setiap kegiatan  

http://tinyurl.com/skpwebinarhimpsi
http://tinyurl.com/buktibayarskp
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B. Tim Penilai 

1. Tim penilai adalah tim yang dibentuk HIMPSI atas usulan Kompartemen 3 (K3) PP 

HIMPSI, untuk melakukan penilaian terhadap institusi yang mengajukan permohonan 

pengakuan dari HIMPSI 

2. Tim penilai terdiri dari 3 orang, yaitu terdiri dari unsur-unsur K3 dan jika diperlukan 

dapat melibatkan Asosiasi / Ikatan 

3. Melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas HIMPSI dan bekerja secara online, 

untuk melakukan penilaian berdasarkan pedoman penilaian yang ditetapkan 

 

C. Penyelenggara Program Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan (P3B) 

Kategori Penyelenggara P3B yang dapat diakui HIMPSI adalah terdiri dari : 

1. HIMPSI Wilayah, Asosiasi / Ikatan di bawah HIMPSI 

2. Unit-Unit Usaha Fakultas Psikologi / Universitas 

3. Pihak Swasta (biro / lembaga pelatihan / konsultan) 

 

D. Penilaian Program Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan (P3B) 

Indikator yang akan dinilai dalam P3B meliputi : 

1. Kesesuaian dengan Bidang Psikologi 

Pertimbangan dalam memutuskan LAYAK / TIDAK diberikannya SKP adalah : 

a. Pembicara sesuai keahlian bidang Psikologi 

b. Jumlah jam bicara dari pembicara bidang Psikologi : 

(1) Jika seminar, maka jumlah jam bicara dari pembicara dengan kepakaran 

Psikologi, minimal 50% dari total waktu seminar 

(2) Jika pelatihan / workshop / workshop bersertifikasi, maka pembicara harus 

memiliki kepakaran Psikologi yang ditunjukkan dengan pengalaman dan 

kompetensi di bidang Psikologi 

 

2. Kualifikasi Pembicara / Pelatih / Nara Sumber 

a. Kualifikasi pembicara ditetapkan dengan Index Pembicara (IP) 

b. Index Pembicara adalah index yang menunjukkan kualifikasi pembicara, yaitu 

ditentukan sebagai berikut :  

Lokal (1-1,75); Nasional (1,8 – 2,25); dan Internasional (2,3 – 3) 

c. Penetapan kualifikasi pembicara dilakukan oleh tim penilai 

 

3. Materi  

Materi bertujuan memberikan pengayakan terkait bidang Psikologi yang dibutuhkan 

bangsa Indonesia 

 

4. Metode Pembelajaran 

a. Metode pembelajaran untuk seminar / konferensi dengan ceramah / diskusi yang 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, baik berupa tatap muka 

luring/(offline) atau daring (online). 

b. Metode pembelajaran untuk pelatihan / workshop / workshop bersertifikasi 

memberikan kesempatan peserta untuk aktif dalam proses pembelajaran 

(berdasarkan pengalaman / experiential learning) minimal 40% dari waktu belajar 

efektif , baik berupa tatap muka (offline) atau daring (online). 
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c. Metode evaluasi pembelajaran pelatihan / workshop dalam bentuk minimal pre dan 

post-test 

d. Metode evaluasi pembelajaran pelatihan / workshop bersertifikasi dalam bentuk 

ujian sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain dalam bentuk  

presentasi, atau follow up dari kegiatan mandiri yang dilakukan peserta di luar 

jadwal waktu pelatihan 

 

E. Pejabat yang Menandatangani SK SKP 

SK SKP HIMPSI ditandatangani oleh Ketua Umum PP HIMPSI 

 

F. Biaya Pengakuan 

Biaya Pengakuan SKP HIMPSI dibedakan berdasarkan penyelenggara 

 

Tabel Biaya Pendaftaran dan Pengakuan Berdasarkan Institusi Penyelenggara 

Institusi penyelenggara Biaya Pengakuan 

HIMPSI Wilayah Free 

Asosiasi / Ikatan Free 

Fakultas Psikologi / Universitas 5% x harga peserta x jumlah peserta  

Swasta  

(Biro Psikologi / Lembaga Pelatihan 

/ Konsultan) 

7,5% x harga peserta x jumlah peserta   

 

 

Keterangan : 

1. Jika bekerja sama dengan HIMPSI dan perangkatnya yang dibuktikan dengan adanya surat 

kerjasama, maka fakultas (3%), Biro/lembaga training (5%). 

2. Untuk minimal jumlah peserta seminar adalah 40 orang dengan jumlah maksimal yang 

tidak dibatasi. 

3. Peserta workshop dibatasi maksimal 30 dan Pelatihan dibatasi maksimal 40. 

4. Untuk dasar penghitungan biaya pengakuan: 

a. Workshop minimal peserta dihitung 15 orang. 

b. Pelatihan minimal peserta dihitung 20 orang. 

c. Seminar minimal peserta dihitung  40 orang maksimal 100 orang. 

5. Seminar/pelatihan/workshop/workshop bersertifikasi (daring maupun luring) jika free 

maka tidak ada biaya pengakuan SKP . 

6. Tidak perlu biaya pendaftaran dan jika mengajukan SKP untuk pembicara tidak dikenakan 

biaya lagi. 

 


