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Latar Belakang
Pada saat ini bangsa Indonesia tengah berada dalam pembangunan terus-menerus.
Proses globalisasi memungkinkan tumbuhnya berbagai macam kesempatan yang bisa
dimanfaatkan oleh siapa saja yang memiliki daya saing yang tinggi. Akan tetapi tentu saja,
arus informasi global yang tanpa batas disertai dengan perubahan yang cepat dalam
masyarakat menuntut kemampuan, kesiapan dan karakter yang kuat dalam menghadapi
berbagai persoalan yang timbul.
Persoalan global juga menimbulkan ancaman berupa terkikisnya identitas nasional
(national identity). Pengaruh globalisasi ini secara intensif terjadi akibat pesatnya
perkembangan media dan teknologi komunikasi yang memudahkan setiap orang
mengakses informasi dan visualisasi praktek budaya asing. Kondisi ini berimbas pada sikap
dan perilaku bangsa Indonesia terutama generasi mudanya yang mulai meninggalkan tradisi
dan budaya warisan leluhur yang telah sekian lama membentuk karakter rakyat nusantara.
Bagi sebagian orang tua seolah merasakan hilangnya jati diri bangsa yang asli dan alami.
Sebagian anak muda seolah-olah telah kehilangan spirit sopan santun (unggah-ungguh),
keramah-tamahan, kesabaran, keprihatinan dalam berjuang, tepo seliro, tolong menolong
(gotong royong), dan ketulusan bertindak (sepi ing pamrih rame ing gawe) yang telah
berabad-abad dipraktekkan oleh nenek moyang kita. Sebaliknya sikap yang mendominasi
pada saat ini adalah ketamakan, kekerasan, kesewenang-wenangan, kesombongan,
individualitas, materialitas, dan kebebasan yang tanpa batas sehingga merusak norma
susila. Kesejahteraan sering hanya diukur dari kesuksesan berdasarkan kedudukan dan
harta yang didapatkan dengan berbagai cara, sehingga setiap orang berpacu untuk
mendapatkannya. Mentalitas instan, lebih mengutamakan hasil dari pada pencapaian
melalui proses.
Pola hidup yang berkembang dan terbentuknya perilaku kurang sehat dapat
berdampak negatif pada kesehatan fisik, psikis dan sosial seseorang. Psikolog klinis
dengan latar belakang keilmuan dan profesionalitasnya memiliki kompetensi untuk berperan
secara aktif melakukan upaya-upaya prevensi, promosi, kurasi dan rehabilitasi untuk
meningkatkan kesehatan psikologis masyarakat. Dalam Konferensi Nasional ke-3 ini IPK
ingin mengajak seluruh elemen bangsa menggali kembali potensi kearifan lokal untuk
membentuk karakter bangsa yang kuat dalam rangka membangun kesehatan psikologis
masyarakat Indonesia.

Sebagai organisasi profesi dibawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia
(HIMPSI),melalui Konferensi nasional III (Konas IPK III) berupaya untuk merefleksikan dan
mengintegrasikan gagasan, pengalaman praktis, maupun kajian akademis yang terkait
dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sejalan dengan perkembangan
kebijakan di Indonesia yang relevan dengan keprofesian maupun keilmuan Psikologi Klinis,
kesimpulan hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari rekomendasi organisasi
profesi IPK kepada pengelola Negara untuk dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan
bagi pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan
kehidupan rakyat.

Tujuan
1. Mendiskusikan gagasan, pengalaman praktisi, maupun kajian akademis tentang
perkembangan psikologi klinis terkini secara luas dan kearifan lokal/kenusantaraan.
2. Merefleksikan dan mengintegrasikan gagasan, temuan penelitian, maupun
pengalaman dalam melakukan intervensi psikologis yang efektif sehingga
memperkaya khasanah keilmuan secara berkelanjutan, meningkatkan jangkauan
dan kualitas intervensi psikologis di masyarakat, serta menguatkan kontribusi
psikologi dalam pengembangan kebijakan kesehatan di Indonesia.
3. Melahirkan rekomendasi IPK-HIMPSI untuk dimanfaatkan secara luas sebagai
bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan intervensi yang terkait dengan
peningkatan kesejahteraan psikologis masyarakat Indonesia
Undangan Naskah Ilmiah ( Call for Paper)
Konferensi Nasional III mengundang praktisi dan akademisi untuk menyajikan naskah yang
sebelumnya telah ditelaah oleh Sie Ilmiah.
Berikut beberapa ketentuan untuk naskah ilmiah :
1. Isi naskah berupa gagasan,pengalaman di lapangan atau hasil penelitian terkait
penggalian potensi kearifan lokal untuk membentuk karakter nusantara dan
membangun kesehatan psikologis masyarakat dalam berbagai ruang lingkup :
a. Peran Psikologi dalam Kesehatan Masyarakat
b. Peran Psikologi dalam Pembangunan Sistem Kesehatan dan Penjaminan
Kesehatan
c. Penerapan Psikologi dalam Penanganan Berbagai Kasus Kesehatan
d. Pengasuhan berbasis tradisi sebagai dasar pembentukan perilaku
e. Pitutur Luhur Nusantara danTramnsisi Nilai antar Generasi
f. Aplikasi Nilai-nilai Nusantara dalam meningkatkan Kesehatan Masyarakat

2. Abstrak terdiri dari 250 kata (maksimal) dengan mencantumkan kata kunci
(keywords)
3. Huruf : Times New Roman font 12; 1 spasi.
4. Abstrak berikut CV penulis dikirimkan paling lambat tanggal 7 April 2015 ditujukan
ke alamat email KONAS III IPK yaitu : konferensinasional3ipk@gmail.com
5. Penyusun abstrak yang lolos seleksi oleh Sie Ilmiah diminta untuk mengirimkan
naskah lengkap (full paper) paling lambat tanggal 25 April 2015.
6. Naskah yang disajikan akan dikompilasikan dan diterbitkan dalam bentuk proceeding
ber-ISBN oleh panitia KONAS III IPK
7. Apabila penyaji menginginkan membeli proceeding, maka diwajibkan untuk
mengganti biaya cetak.
JADWAL REGULASI NASKAH ILMIAH
Pengumpulan Abstrak dan CV : 9 Maret – 7 April 2015
Pemberitahuan Hasil Seleksi : 10 April 2015
Pengumpulan Naskah Lengkap : paling lambat tanggal 25 April 2015
PESERTA KONFERENSI III IPK
Psikolog (IPK/ non IPK), ilmuwan psikolog,pendidik/akademisi, mahasiswa,peneliti atau
praktisi di bidang terkait dengan pembangunan karakter bangsa dan kesehatan psikologis
masyarakat.( dokter, psikiater, perawat, pekerja sosial )
Narasumber & Invited Speaker :
Gubernur Jawa Tengah dan DIY *
dr. Eka Viora SpKJ. Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementrian Kesehatan RI
DR. dr. Trihono, MSc, Ketua Umum Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
Indria Laksmi Gamayanti, DR,M.Si.,Psikolog
Johana Endang Prawitasari, Prof.,PhD, Psikolog
Elli Nur Hayati, MPH, PhD, Psi
Diana Setiyawati, DR., Psi.
Nining Setyawati, Dra,M.Si
Sawitri Sapardi Sadarjoen, Prof., DR.,Psikolog
Hastaning Sakti, DR.,M.Kes, Psi
Nanik Prihartanti,. DR.,M.Si
Endang Widyorini, DR.,Psikolog
Nyoman Kertia., Prof.DR.,Dr.,SpPD-KR
Rita Benya Adriani, DR, S.Kp.,M.Kes

Waktu

: 08.00 – 16.00

Biaya Investasi
Sampai tanggal 7 April 2015
 Anggota IPK : Rp 1.500.000,00
 Non IPK
: Rp 1.750.000,00
Pendaftaran 8 – 30 April 2013
 Anggota IPK : Rp 1.750.000,00
 Non IPK
: Rp 2.000.000,00
Melalui bank Mandiri dengan no. rekening 138-00-1256200-0 a.n Sepi Indriati dengan
menuliskan nama lengkap dan institusi kerja di keterangan bukti setoran.
scan
formulir
pendaftaran
dan
bukti
pembayaran
dikirim
ke
email
:
konferensinasional3ipk@gmail.com serta menginformasikannya kepada Ibu Citra
(
089615548068 ) atau Ibu Sepi ( 085875409138 ) . Formulir pendaftaran dapat diunduh
di website Ikatan Psikolog Klinis HIMPSI : www.ipk-himpsi.org.
Contact Person :
1. Sepi Indriati
2. A. Endang Suparti S.S
3. Citra Hanwaring Puri

085875409138
089605987582 (WA); 081329394074
089615548068

Penginapan di Hotel Lor In ( Standart Room ) dapat dipesan melalui Panitia
tarif : Rp 450.000/malam/kamar.
Alamat Sekretariat :
Instalasi Psikologi RSJD Surakarta
Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres Surakarta 57126
Telp. (0271) 641442 ext 148/194
Email:konferensinasional3ipk@gmail.com

