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Prosedur Operasional
Standard Pelayanan Psikologis
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Potensi Fungsional Psikologis

A. Latar Belakang

Psikotogi berasal dari kata psike atau jiwa dan logos atau ilmu. Jiwa atau
kejiwaan dalam pemahaman iipu pengetbhuan dimakdai sebagai proses mental
Ya11g melibatkan fungsi-fungsi kognitif dan afektif yang tidak terlepat dari fungsi
neurobiologis. Psikologi secara umum diterjemahkan sebagai ilmu tentang
proses mental dan perilaku sebagai manifestasi dari kondisi kejiwaap atau
dinamika fungsi mentalipsikologis seseorang. Seiring dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan praktek profesional psikologi, psikologi merupakan ilmu
perilaku yang mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah dan konteks sosial budaya
sebagai landasan teori dan aplikasinya.

Peran dan fungsi seorang Psikolog Klinis dalam memberikan layanan psikologi
pada masyarakat rneliputi asesrnen, penegakan diagnosis sampai pada
merancang dan melakukan intervensi psikologis pada upaya-upaya promotif-
preventif, intervensi atau 

-perawatan kuratif, rehabilitatifdan paliatif. Psikolog
Klinis menggunakan teori, metode pendekatan dan hasil penelitian psikologi
dalam melakukan layanan psikologi.

Sejaldn dengan kcmpetensi standard, seorang Psikolog Klinis berperan,
berfungsidan berwenangmemberikan layanan psikoiogi klinis yang terkait
dengan, _antaralain :

(1) Masalah kesehatan,
keterangan.'

(2) M_asalah perkembangan
usia'

.'
termasuk "memberikan 

- 
rujukand

manusia, mulai dari anak sampai dengan lanjut

dan surat

(3) Masalah klinis yang munculdalam ranah pendidikan
(4) Masalah pengernbangah dan pengelolaan diri
(5) I\rlasalah perkawinan keluarga
(6) 

-tiTasalah 
psikologi klinis dalam ranah forensik

(7) Masalah penyesuaian dan patologi sosialilingkungan

Peran, fungsi dan kewenangan ini dilakukan di berbagaiiempat pelayananseperti
rumah sakit atau institusi layanan kesehatan lainnya, lembaga konsultasi
psikologi mandiri, instansi pemerintah dan swasta, organisasi, maupun di lingkup
masyarakaUkomunitas. Dalam melakukan Iayanan ini, Psikolog Klinis mempunyai
kompetensi untuk bekerja secara mandiri dalam bidang Psikologi Klinis maupun
bekerja sama dalam tim.



B Tujuan
1. Memberikan pedoman bagi Psikolog Klinis dalam melakukan asesmen dan

a na lisis m an ifestasi fu ngsional psi kologis/kej iwaa n
2. Menentukan ada tidaknya gangguan psikologis/kejiwaan termasuk

didalamnya gangguan kepribadian
3. Menentukan potensi fungsi psikologis secara umum melalui profiling

kompetensi umum seseorang untuk melakukan kegiatan produktif
4. Memberikan panduan bagi Psikolog Klinis dalam pembuatan laporan dan

pencatatan untuk pemeriksaan kejiwaan dan potensi fungsional psikologis
5. Memberikan panduan dalam kerja mandiri dan kolaboratif dengan
. professional bidang keilmuan yang lain.

Manfaat
Prosedur operasional standard pemeriksaan kesehatan jiwa dan manifestasi
fungsional psikologi memberikan manfaat berikut:
1. Bagi Psikolog/Psikolog Klinis, prosedur ini menyediakan prosedur standar

yang diperlukan untuk menulisan rujukan dan atau surat keterangan
kesehatan jiwa dan manifestasi fungsional psikologis

2. Bagi profesi kesehatan mental lain, prosedur operasional ini menyediakan
panduan untuk kerja bersama dalam tim

3. Bagi pengguna layanan psikolog, prosedur operasional ini memberikan
gambaran mengenai hal-hal yang dapat diungkap melalui pemeriksaan
kesehatan jiwa dan manifestasi fungsional psikologis yang dilakukan oleh
psikolog/psikolog klinis

Sasaran
Surat keterangan kesehatan jiwa dan potensi fr-lngsional , psikologis dapat
diberikan kepada individu, instansi baik pemerintah maupun_swasta, dan kepada
kefompok atau organisasi independen yang memiliki ijin resmi dari pemerintah
Negara Republik lndonesia.

Surat keterangan ini dapat dikeluar:kan oleh psikolog/psikolog klinis yang telah
memiliki kompetensi 

. sesuai dengan yang disyaratkan oleh asosiasi profesi
psikologi dan memiliki surat ijin praktek psikologi, tanpa memandang level dari
instansi dimana psikolog/psikolog klinis tersebut bekerja

E Kompetensi Psikolog
1. Psikolog yang memiliki surat ijin praktek dan telah mendapatkan pelatihan

khusus yang tersertifikasi untuk pemeriksaan terkait dengan kesehatan dan
hukum

2. Psikolog Klinis yang memiliki surat ijin praktek dan telah mendapatkan
pelatihan tersertifikasi dalam melakukan admistrasi tesdan permeriksaan
yang terkait dengan hukum

C.

D.

1. Kecenderungan neurotik atau psikotik



Yaitu

2. Kepribadian,
Yaitu jabaran ri.,eng"nai (1) Ada tidaknya gangguan kepribadian (2) pora
kepribadian dan (3) pola penyelesaian masalah

Gangguan kepribadian merupakan gangguan

Pemeriksaan mengenai ada tidaknya gangguan kepribadian akan
diketahui melalui administrasi tes diagnostika dan wawancara.
Pola Kepribadian adalah
Pola Penyelesaian Masalah aadalah

3. Resiliensi atau daya tahan terhadap stress
Yaitu jabaran kemampuan seseorang dalam beradaptasi dan keteguhan
dalam menghadapi situasi sulit. Resiliensi adarah kemampuan untuk
bertahan dan memulihkan diri dari gangguan terhadap. keseimbangan
atau stess yang diakibatkan oleh pengalaman yang tidak menyenangkan.

tndikator resiliensi meliputi: regulasi emosi, pengendalian impuls, empati,
optimism, analisis penyebab masalah, efikasi diri, dan peningkatan aspek
positif.

individu dengan resiliensi tinggi dapat mudah menyesuaikan diri tanpa
kesulitan yang berkepanjangan dan memiliki keyakinan bahwa mereka
memiliki potensi untuk m-engelola hidupnya dan dapat mengendalikan
sitr-iasi kehidupan dirinya. Sementara individu dengan reiliensi rendah
cenderung memerlu-kan waktu lebih lama u;rtuk menyesuaikan diri dalarn
situasi suli! dan petubahan-perubahan calarn kehidupannya serta tidak
meniiliki keyakinan atas kemampuan untuk mengendaliLan nioupnyr.

Tingkat inteligensi dan pola kerja
lntelegensi adalah ....

Pola Kerja

Hubungan lnterpersonal

7. Pola Komunikasi

8. Kesimpulanstatus kesehatan dan dinamika fungsional psikologis:
kesesuaian antara status kesehatan dan manifestasi fungsional psikologis
dengan kebutuhan atas surat keterangan.

G. Asesmen dan lnstrumen Pengukuran
a" Prosedur

4.

5.

b"



1. Dilakukannya observasi dan wawancara sebaqai dasar asesmen
secara keseluruhan.

2. Setiap aspek perlu diungkap dengan minimal 1 ihstrurnen obyektif dan
1 instrumen proyektif

3. Setiap tes harus dilaksanakan sesuai dengan standar administrasi tes
psikologis dan sesuaidengan kode etik psikologi

4. Pengadaan dan penyimpanan instrumen tes psikologi harus dilakukan
sesuai dengan kode etik Psikologi

5. Level assesmen dan instrument pengukuran menyesuaikan leve!.
pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan, yaitu:
a. Level '1 (standard) : pemeriksaan minimum atas

kesehatan jiwa dan potensi fungsional psikologis
b. Level 2 (komprehensif) : pemeriksaan komprehensif atas

kesehatan jiwa dan potensi fungsional psikologis, kecenderungan
gangguan dan potensi kemampuan secara umum akan di periksa.

c. l-evel 3 (komprehensif-spesifik) : pemeriksaan atas kesehatan
jiwa dan potensi fungsional psikologi, kecenderungan gangguan
dan potensi kemampuan bekerja produktif, belajar:, ditambah
aktivitas yang secara spesifik diperlukan akan diper.iksa.

b. lnstrumen asesmen
1. Kepribadian: grafis, 16 PF, EppS, MMpl, TAT, Ro
2: Daya tahan terhadap terhadap stress:grafis, 16 pF, MMpl
3. Tingkat inteligensi dan pola Kerja : lST, Dl, pauli, papikostik
4. Hubungan interpersonaldan pola komunikasi : observasi, wawancara,
5. Ada tidaknya kecenderungan neurotic atau pslkotik
6. Kesimpulan

- ---H. lntepr:q.!,aq!, lntegrasidata 
,_ -

...

l. -Penulisan laporan hasil pemeriksaan
1.- Format skala
2. Keterangan berupa narasi
3. Psychologicalrecord



Standard

Surat Keterangan Sehat Secara psikologis

A. Manifestasi FungsiPsikologis Dan Perilaku

Ket:
K: Kurang/Bermasalah
C: Cukup
B: Baik

': C. Kesirhpula

Fungsi Psikologis dan
Perilaku K C- C c+ B Uraian

Funesi Kosnitif

Fungsi Emosi'

Fungsi Sosial

Kecenderungan
perilaku

B. Psi s

Psikooatolosi Ada Tidak Uraian

Gangguan Kepribadian

Kecenderunsan Neurotik

Kecenderungan Psikotik

ulan

Kriteria Uraian

S ehar, secara psikologis

Normal dengan masalah

Patologis



Komprehensif

$urat keterangan sehat secara psikologis

Nama
Alamat
Tanggal lahir
Usia
Tanggal Tes
Tujuan Pemeriksaan

A, Hasit Pemeriksaan Aspek psikotogis

K c- c C+ B

Kecerdasan Kemampuan untuk memecahkan
masalah

Ketelitian Sedikit melakukan kesalahan dan
penuh konsentrasi

Motivasi Berprestasi
Memiliki keinginan untuk mencapai
hasil terbaik dalam menjalankan
tugas atau rnenghadapi kesulitan

Ketahanan Kerja
Memiliki kemampuan
menyelesaikan tugas dengan ulet
dan daya juang yans tinooi

Pengambilan
Keputusan

Mampu dan berani mengambil
keputusan dengan penuh
pertimbangan

Kenrampuan bertindak dengar.r
ircrtimbangan

Stabilitas Emosi Kemampuan mengendalikan.diri
dan riiengelola emosi

Kepercayaan Diri Menerima ciiri dan memiliki
keyakinan untuk bertindak

ffi

Penyesuaian Diri Kemampuan bertindak atau
memberikan reaksi sesuai situasi

Daya Tahan Stres Mampu bekerja dalam situasi penuh
tekanan

Kontak Sosial Minat untuk menjalin relasidengan -
orang lain .

Komunikasi
Mampu menerima dan
mengungkapkan gagasan dan
pikiran

Empati Kemampuan memahami orang lain

Kerja sama

Mampu bekerja sama dengan orang
lain terutama dalam tim,
kemampuan untuk terbuka dan
nnenghargai pendapat orahb lain



Fungsi Psikologis dan
Perilaku K C- C c+ B Uraian

FungsiKosnitif

Funssi Emosi

Fungsi Sosial

Kecenderungan
perilaku

*

A. Mdnifestasi Fungsi Psikologis Dan perilaku

KeL
K: Kurang/Bermasalah
C: Cukup
B: Baik

Psikonatbl

--Psikolog

n

Kriteria Uraian
S. .ehat secara psikolosis

Normal denean masalah
"Patglogi


