1. LATAR BELAKANG
Skema sertifikasi Psikolog Industri dan Organisasi disusun dengan pertimbangan untuk:
1.1 Memenuhi peraturan perundangan UU No 13/2003 tentang Tenaga Kerja, pasal 31 – 37.
1.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
1.3 Memenuhi kebutuhan tenaga psikologi Indonesia yang kompeten untuk membantu
menyelesaikan persoalan psikologi.
1.4 Menjaga standar kompetensi tenaga psikologi Indonesia melalui sistem sertifikasi.
2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI
2.1

Ruang skema sertifikasi Psikolog Industri dan Organisasi merupakan satu paket
kompetensi yang diperlukan oleh Psikolog Industri dan Organisasi untuk menjalankan
tugas profesinya.

2.2

Lingkup penggunaan mencakupi antara lain bidang kerja dalam ketenagakerjaan,
sekolah, pemberdayaan masyarakat, bidang hukum.
3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1

Memastikan para Psikolog Industri dan Organisasi memiliki kompetensi terstandar.

3.2

Memelihara dan menguatkan kompetensi para Psikolog Industri dan Organisasi
yang berprofesi bidang kerja dalam ketenagakerjaan, sekolah, pemberdayaan
masyarakat, bidang hukum.

4. ACUAN NORMATIF
4.1 Memenuhi peraturan perundangan UU No 13/2003 tentang Tenaga Kerja, pasal 31 – 37.
4.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
4.3 UU No 5/2014 tentang Aparatur sipil negara.
4.4 Peraturan pemerintah no 23 tahun 2004 tentang badan nasional sertifikasi profesi.
4.5 Keputusan presiden no 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia
(KKNI)
4.6 Permenakertrans no 5 tahun 2012 tentang system standar kompetensi kerja nasional.
4.7 Pedoman BNSP 210 tahun 2017 tentang pengembangan dan pemeliharaan skema
sertifikasi.
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4.8 SKKK Profesi Psikologi NOMOR KEP. 303/LATTAS/IX/2018 Tentang Registrasi Standar
Khusus Bidang Penelitian dan Pengembangan Psikologi Pada Himpunan Psikologi
Indonesia (HIMPSI).
5. PAKET KOMPETENSI
5.1

Jenis Kemasan: Okupasi

5.2

Nama Kemasan: PSIKOLOG INDUSTRI DAN ORGANISASI

5.3

Aturan pengemasan: 6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi
dengan perincian:
5.3.1. 4 (empat) kompetensi inti
5.3.2. 2 (dua) kompetensi pilihan

5.4
No.

Daftar Unit Kompensi
No. KODE

UNIT KOMPETENSI

PRASYARAT

Kompetensi Inti
1.

M.701001.026.01

Merancang Model Kompetensi *)

M.72PSI01.001.1

2.

M.72PSI05.044.1

Melakukan Tes Psikologi Untuk
Seleksi Dan Penempatan Karyawan

M.72PSI01.002.1
M.72PSI01.003.1

3.

M.72PSI05.039.1

Merancang Perubahan Organisasi
dengan Perspektif Psikologi

M.72PSI01.004.1

4.

M.72PSI05.040.1

Merancang Perubahan Budaya
Organisasi dengan Perspektif
Psikologi

M.72PSI01.006.1

M.72PSI01.005.1
M.72PSI01.007.1

Kompetensi Pilihan
5.

M.72PSI05.041.1

Melakukan Proses Pembelajaran
Organisasi Berbasis Psikologi

6.

M.72PSI05.042.1

Merancang QWL (Quality of Working
Life)

7.

M.72PSI05.043.1

Melakukan Desain Pengembangan
Karir Dengan Persepektif Psikologi

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI
6.1 Sarjana Psikologi atau psikolog dengan Sertifikat Kompetensi Asisten Psikolog.
6.2 Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi Psikolog Industri dan Organisasi sesuai
dengan cakupan paket skema sertifikasi Psikolog Industri dan Organisasi dari LDP yang
diverifikasi oleh LSP Psikologi Indonesia dan/atau memiliki pengalaman kerja di
bidang Psikologi Industri dan Organisasi minimal selama 5 tahun sesuai paket skema
sertifikasi Psikolog Industri dan Organisasi yang telah diverifikasi oleh LSP Psikologi
Indonesia.
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7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT
7.1

Hak pemohon sertifikasi:
7.1.1 Mendapatkan informasi yang lengkap tentang proses setifikasi dari LSP
Psikologi Indonesia.
7.1.2 Mengikuti proses sertifikasi sesuai dengan prosedur yang ada.
7.1.3 Mengajukan proses re sertifikasi kompetensi.
7.1.4 Mengajukan perpanjangan sertifikasi kompetensi.
7.1.5 Memiliki hak untuk mengajukan surveillance.
7.1.6 Mengajukan banding

7.2

Kewajiban pemegang sertifikasi:
7.2.1 Menegakkan kode etik Psikologi Indonesia dalam kegiatan kerjanya.
7.2.2 Menggunakan kompetensi sesuai ruang lingkup sertifikasi.
7.2.3 Melakukan kegiatan pengembangan diri secara terus menerus terkait
dengan kompetensi yang disertifikasi.
7.2.4 Menandatangani komitmen untuk menjaga kerahasiaan perangkat uji
kompetensi
8. BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI

8.1

Biaya sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan
biaya langsung antara lain honor asesor, biaya TUK, biaya MUK, dan biaya tidak
langsung antara lain transportasi dan akomodasi serta biaya lain yang diperlukan.

8.2

Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, perusahaan,
APBN/APBD, dan biaya lain yang tidak mengikat.

8.3

Nominal biaya sertifikasi, terlampir.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1

Proses Pendaftaran
Pada saat pendaftaran, pemohon akan mendapatkan informasi lengkap seluruh proses
sertifikasi, tata cara mengajukan permohonan pendaftaran, persyaratan pendaftaran,
ruang lingkup sertifikasi yang dipergunakan, dan hak dan kewajiban pemohon.
9.1.1. Anggota HIMPSI yang terdaftar dalam Sistem Informasi Keanggotaan (SIK).
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9.1.2. Pemohon memahami proses Asesmen sebagai Psikolog Industri dan Organisasi
yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses
penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
9.1.3. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi
dengan bukti:
a)

Copy KTP;

b)

Copy Kartu Anggota HIMPSI (SIK) yang masih berlaku;

c)

Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP);

d)

Copy Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP);

e)

Copy sertifikat pelatihan (LDP) tentang Psikolog Industri dan Organisasi
dan/atau CV pengalaman kerja di bidang Psikologi Industri dan
Organisasi selama minimal 5 tahun;

f)

Pas foto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

9.1.4. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan
bukti-bukti pendukung.
9.1.5. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
9.1.6. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan
memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
9.1.7. LSP Psikologi Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa
pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema
sertifikasi.
9.2. Proses Asesmen Kompetensi:
9.2.1. Asesmen Psikolog Industri dan Organisasi direncanakan dan disusun dengan
cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah
dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk
memastikan kompetensi.
9.2.2. LSP Psikologi Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan
Asesmen.
9.2.3. Asesor

memilih

perangkat

asesmen

dan

metoda

asesmen

untuk

mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti
tersebut akan dikumpulkan.
9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan
proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen
pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri
APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang
diperlukan.
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9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan
Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk
mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.
9.3. Proses Uji Kompetensi
Pelaksanaan uji kompetensi dapat dilakukan secara bertahap (formatif) dengan
pengelompokan beberapa unit kompetensi menjadi suatu cluster yang employable
(dapat melaksanakan tugas/pekerjaan).
9.3.1. Uji kompetensi Psikolog Industri dan Organisasi dirancang untuk menilai
kompetensi dapat secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain
yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema
sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji
dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat
kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi
untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM
direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM
direkomendasikan “Belum Kompeten”.

9.4. Keputusan Sertifikasi
9.4.1. LSP Psikologi Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama
proses sertifikasi mencukupi untuk:
a) mengambil keputusan sertifikasi;
b) melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP Psikologi Indonesia
berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor
kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan
sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.
9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup
dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan
sertifikasi telah dipenuhi.
9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
9.4.5. LSP Psikologi Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang
telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang
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ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Psikologi
Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang
sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan
dapat merugikan LSP Psikologi Indonesia.
9.5.2. LSP Psikologi Indonesia mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi
untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan
ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP Psikologi
Indonesia.
9.5.3. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan
sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Psikologi Indonesia, akan
mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup
sertifikasi.
9.5.4. LSP Psikologi Indonesia membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang
sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa selama pembekuan sertifikasi,
pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan
sertifikasi yang dibekukan.
9.5.5. LSP Psikologi Indonesia membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang
sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat,
pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai
bahan rujukan untuk kegiatannya.
9.6. Pemeliharaan sertifikasi (Surveilan Pemegang Sertifikat)
9.6.1. LSP Psikologi Indonesia melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh
pemegang sertifikat, minimal setiap satu tahun sekali dari diterbitkan sertifikat
atasnya.
9.6.2. Surveilan dapat dilakukan dengan cara pengecekan melalui telepon, ataupun
dengan cara sidak (inspeksi mendadak).
9.6.3. Witness (bila diperlukan).
9.6.4. Pemegang sertifikat juga diharapkan dapat melaporkan dirinya apabila
terdapat perubahan data, baik tempat bekerja maupun jabatan, dalam rangka
pengkinian data pemegang sertifikat.
9.7. Proses Sertifikasi Ulang (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi)
9.7.1. LSP Psikologi Indonesia menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi
untuk proses sertifikasi ulang, dengan persyaratan:
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a) masa berlaku sertifikat telah habis,
b) pemegang sertifikat masih bekerja di area sesuai dengan kompetensinya,
c) pemegang sertifikat sudah tidak bekerja di bidangnya tetapi akan bekerja
kembali di area kompetensi yang sama.
9.7.2. LSP Psikologi Indonesia menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses
tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan
pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini
9.7.3. Periode sertifikasi ulang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun (masa berlaku
sertifikat). Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, secara rasional
dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
a) Perkembangan dunia industri dan keterkaitannya dengan skema,
b) Hasil penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
c) Permintaan pemangku kepentingan,
d) Pendapat ahli,
e) Perubahan kebijakan.
9.7.4. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP Psikologi Indonesia akan
menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang
sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak
9.7.5. Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan
seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka
sertifikasi ulang saja.
9.8. Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda
Pemegang sertifikat Psikolog Industri dan Organisasi ini harus menandatangani
persetujuan untuk:
9.8.1. Untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema
sertifikasi.
9.8.2. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang
lingkup sertifikasi yang telah diberikan.
9.8.3. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP Psikologi
Indonesia, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP
Psikologi

Indonesia

dianggap

menyesatkan

atau

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan.
9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk
pada LSP Psikologi Indonesia atau Skema Sertifikasi Psikolog Industri dan
Organisasi apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan
sertifikat yang diterbitkan LSP Psikologi Indonesia.
9.8.5. Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.
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9.9. Banding
Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang
diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding
9.8.1. LSP Psikologi Indonesia akan menetapkan prosedur untuk menerima,
melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses
penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut:
a) Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan
untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapinya,
dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
b) Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk
mengatasinya;
c) Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan
perbaikan dilakukan.
9.8.2. LSP Psikologi Indonesia akan membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin
bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan sesuai
dengan tenggang waktu yang disepakati para pihak.
9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa
diminta.
9.8.4. LSP Psikologi Indonesia bertanggungjawab atas semua keputusan di semua
tingkat proses penanganan banding. LSP Psikologi Indonesia menjamin bahwa
personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan
banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang
menyebabkan banding.
9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan
mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
9.8.6. LSP Psikologi Indonesia menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan
serta hasil penangannya kepada pemohon banding.
9.8.7. LSP Psikologi Indonesia memberitahukan secara resmi kepada pemohon
banding pada akhir proses penanganan banding.
9.10

Kode Etik
9.10.1. Mengacu pada Kode etik Psikologi Indonesia.
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