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Perubahan dalam SIK HIMPSI untuk lebih mempermudah proses terkait keanggotaan terus kami lakukan
sesuai dengan masukan dan hasil rapat kerja HIMPSI. Setidaknya terdapat 3 hal penting yang berubah.
Pertama, perubahan waktu pembayaran iuran. Sistem sebelumnya, pembayaran harus menunggu
sekitar 10 hari, namun saat ini dapat langsung dilakukan begitu proses pendaftaran ulang tahunan
diselesaikan. Bahkan proses pembayaran iuran harus segera dilakukan dalam waktu 24 jam. Apabila
dalam waktu 24 jam belum dilakukan pembayaran, maka secara otomatis kode tagihan akan dibatalkan
dan tidak dapat dipergunakan. Untuk itu, bagi yang lewat 24 jam belum melakukan pembayaran, agar
dapat melakukan pembayaran iuran, anggota harus mengulang proses registrasi (ulang) di SIK HIMPSI.
Kedua, kanal dan metode pembayaran lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kanal yang
tersedia adalah perbankan dan juga outlet ritel, sedangkan metode yang tersedia adalah melalui
transfer (ke bank) atau pembayaran langsung (ke outlet ritel). Tentu saja ada konsekuensi terkait
perubahan kanal dan metode pembayaran yang dapat secara langsung dilakukan pembayaran.
Konsekuensi itu adalah pembebanan beaya layanan yang harus dibayar oleh anggota sebesar
Rp.10.000,- Sebagai ilustrasi, anggota yang memilih 1 (satu) asosiasi/ikatan akan membayar sebesar
Rp.410.000,- (Rp.250.000,- iuran HIMPSI untuk operasional Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat,
Rp.150.000,- iuran Asosiasi/Ikatan untuk operasional Pengurus Asosiasi/Ikatan dan Pengurus Pusat, dan
Rp.10.000,- beaya layanan kanal dan metode pembayaran). Sesuai AD/ART HIMPSI, dana yang berasal
dari iuran HIMPSI dialokasikan 75% untuk Pengurus Wilayah dan 25% untuk Pengurus Pusat,
sedangkan dana yang berasal dari iuran Asosiasi/Ikatan dialokasikan 90% untuk Pengurus
Asosiasi/Ikatan dan 10% untuk Pengurus Pusat.
Perubahan ketiga terkait dengan anggota senior dengan usia sama atau lebih dari 65 tahun. Sesuai
dengan AD/ART HIMPSI, anggota senior ini akan mendapatkan kemudahan dengan membayar iuran
HIMPSI dan iuran 1 (satu) Asosiasi/Ikatan sebesar Rp.500.000,- satu kali untuk selamanya. Apabila ada
tambahan keanggotaan Asosiasi/Ikatan dikenakan biaya sebesar Rp.150.000,- setiap Asosiasi/Ikatan
untuk selamanya.
Panduan ini dibuat untuk anggota HIMPSI dapat menggunakan SIK HIMPSI dengan mudah. Baca
baik-baik panduan ini dan lihat FAQ jika ada kesulitan atau pertanyaan. Kecepatan internet yang baik
sangat disarankan untuk mengakses SIK HIMPSI ini agar prosesnya mudah dan berhasil dengan baik.
Apabila masih ada pertanyaan, silakan bertanya melalui email sekretariat HIMPSI yang ada pada situs
HIMPSI.or.id. Terimakasih atas kesediaan bergabung menjadi anggota HIMPSI dan rutin melakukan
pembayaran iuran tahunan (agar tidak terkena denda keterlambatan pembayaran iuran). Ke depan,
akan dibuat proses pendaftaran anggota baru HIMPSI melalui SIK-HIMPSI, sehingga calon anggota tidak
perlu datang ke sekretariat HIMPSI Wilayah. Mari kita bangun bersama Psikologi Indonesia untuk
kemajuan dan kesejahteraan psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia.

Jakarta, 3 Juli 2020
Ketua Umum

Dr. Seger Handoyo, Psikolog
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A. Anggota HIMPSI yang belum mempunyai AKUN SIK-HIMPSI
Akun HIMPSI hanya dapat diperoleh oleh anggota yang telah terdaftar sebagai anggota HIMPSI dan
tercatat di HIMPSI Wilayah sesuai dengan domisili. Domisili ditentukan berdasarkan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau tempat kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja.
Bagi yang belum terdaftar sebagai anggota HIMPSI, silakan hubungi sekretariat HIMPSI Wilayah untuk
mendaftarkan diri.
Orang yang sudah tercatat sebagai anggota HIMPSI dan mempunyai email aktif yang terdaftar di HIMPSI
Wilayah sebelum tahun 2016, maka bisa mendaftar diri untuk mendapatkan AKUN SIK-HIMPSI. AKUN
SIK-HIMPSI berisi UserID dan Password.

A.1. Cara Mendaftarkan Diri untuk Mendapatkan Akun SIK-HIMPSI untuk
Anggota HIMPSI yang telah terdaftar sebelum tahun 2016
1.

Masuk ke laman SIK-HIMPSI di https://anggota.himpsi.or.id

2.

Pada blok Login, klik tombol “Permintaan akun”

3.

Ketikkan nama Anda, SIK-HIMPSI akan mencari relasi nama yang anda ketik. Pilih nama Anda

4.

Klik tombol “Kirim”

5.

Akan muncul notifikasi bahwa tautan konfirmasi telah dikirimkan ke alamat email Anda yang
terdaftar di SIK-HIMPSI secara otomatis. Proses pengiriman mungkin membutuhkan beberapa menit.
Apabila anda tidak menemukan email dari SIK-HIMPSI dalam inbox anda, silakan cek di spam folder
atau junk folder. Apabila email dari SIK-HIMPSI masuk ke dalam spam folder atau junk folder, tandai
email sebagai bukan spam/junk.

6.

Klik tautan verifikasi yang terdapat dalam email. Apabila Anda melakukan permintaan lebih dari 1
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(satu) kali, maka Anda akan menerima beberapa email, apabila demikian, maka email yang berlaku
adalah email yang terakhir/ terbaru.
7.

Akan muncul notifikasi bahwa informasi akun Anda (userID dan password) telah dikirimkan ke
alamat email Anda yang terdaftar di SIK-HIMPSI secara otomatis. Proses pengiriman mungkin
membutuhkan beberapa menit. Apabila anda tidak menemukan email dari SIK-HIMPSI dalam inbox
anda, silakan cek di spam folder atau junk folder. Apabila email dari SIK-HIMPSI masuk ke dalam
spam folder atau junk folder, tandai email sebagai bukan spam/junk.

8.

Anda dapat login ke SIK-HIMPSI di https://anggota.himpsi.or.id dengan menggunakan akun tersebut

Catatan: Apabila nama anda tidak ditemukan, maka anda harus menghubungi sekretariat HIMPSI
Wilayah.

A.2. Cara Mendaftarkan Diri untuk Mendapatkan Akun SIK-HIMPSI untuk
Anggota HIMPSI yang telah terdaftar setelah tahun 2016
Anggota HIMPSI yang terdaftar pada tahun 2016 dan sesudahnya sudah langsung dapat menggunakan
akun SIK-HIMPSI. Apabila anda didaftarkan oleh HIMPSI Wilayah, maka hubungi HIMPSI Wilayah untuk
mendapatkan AKUN SIK-HIMPSI

A3. Cara Merubah kata sandi (password)
1.

Klik tab Ubah kata sandi, form untuk merubah kata sandi akan tampak seperti di bawah ini

2.

Masukkan kata sandi baru Anda di kolom kata sandi baru

3.

Masukkan kembali kata sandi baru Anda di kolom Ulangi kata sandi. Klik tombol “Simpan”
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B. Cara Melengkapi Data Pribadi dan Riwayat Pendidikan
Anggota HIMPSI yang telah mempunyai akun SIK-HIMPSI, diharuskan untuk melengkapi atau
memberikan pembaruan (update) profil diri dengan login ke SIK-HIMPSI di https://anggota.himpsi.or.id.
Profil diri yang harus dilengkapi atau diperbarui adalah:
1. Data pribadi
2. Riwayat Pendidikan

Langkah-langkah Melengkapi Data Pribadi dan Riwayat Pendidikan
1.

Login ke SIK-HIMPSI

2.

Setelah login, akan tampak dashboard seperti di bawah ini

3.

Klik ikon “Profil” yang ada di dalam blok Perangkat

4.

Akan muncul laman profil, silakan melengkapi/meng-update data pribadi Anda
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5.

Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data yang telah Anda masukkan

6.

Klik tab Pendidikan, laman riwayat pendidikan akan tampak seperti di bawah ini

7.

Untuk menambahkan daftar pendidikan Anda, klik tautan “tambahkan” di samping ikon

6.

Form penambahan riwayat pendidikan akan muncul, silakan isi form tersebut untuk menambahkan
data pendidikan Anda. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpannya

7.

Setelah proses menyimpan berhasil, Anda dapat melihat data yang Anda masukkan di tab
Pendidikan

Anda dapat menggunggah berkas ijasah Anda dengan meng-klik ikon

yang berada di bawah

kolom Berkas ijasah, meng-update data pendidikan dengan meng-klik ikon
dengan meng-klik ikon

atau menghapusnya

yang berada di bawah kolom Fungsi

C. Cara melengkapi Portofolio
SIK-HIMPSI menyediakan ruang untuk mengisi portofolio. Portofolio ini penting untuk
mendokumentasikan layanan praktik Psikologi yang telah dilakukan dan juga pengembangan diri. Ke
depan portoflio ini akan dikembangkan untuk perhitungan Satuan Kredit Prestasi (SKP).
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1.

Login ke SIK-HIMPSI

2.

Setelah login, akan tampak dashboard seperti di bawah ini

3.

Klik ikon “Profil” yang ada di dalam blok Perangkat

4.

Akan muncul laman portofolio yang terdiri dari 5 tab kategori, antara lain :






Bidang keahlian,
Pekerjaan,
Praktek profesi psikologi,
Pengalaman pengembangan profesional, dan
Sertifikasi

Anda dapat menambah, melengkapi/meng-update, atau menghapus data Anda sesuai dengan tab
kategori yang Anda pilih. Anda menambahkan data dengan meng-klik ikon
“Tambahkan” yang
ada di tab kategori yang sedang aktif (Anda pilih). Untuk melengkapi/meng-update data, klik ikon
atau menghapus data dengan meng-klik ikon
yang berada di bawah kolom Fungsi

7|v. 3 . 3

D. Cara melakukan registrasi (ulang) keanggotaan HIMPSI untuk pembayaran
iuran tahunan
Registrasi (ulang) keanggotaan HIMPSI dan pembayaran iuran tahunan dilakukan setiap tahun sekali
melalui SIK-HIMPSI.

Cara Registrasi (Ulang) Keanggotaan
1.

Klik ikon “Keanggotaan” yang ada di dalam blok Perangkat

2.

Akan muncul laman Histori pembayaran seperti di bawah ini

3.

Klik tab Keanggotaan. Pada form registrasi pembayaran, silakan memilih Kategori kartu dan/atau
keanggotaan Asosiasi/Ikatan yang Anda inginkan

4.

Klik tombol “Kirim”
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5.

Setelah proses registrasi keanggotaan Anda berhasil dikirim, Anda akan dibawa ke tab Verifikasi
pembayaran. Informasi tagihan dan cara pembayaran akan muncul seperti tampak di bawah ini
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6.

Pilih kanal dan metode pembayaran. Ikuti prosedur cara melakukan pembayaran sesuai kanal dan
metode pembayaran yang Anda pilih

Informasi tagihan ini secara otomatis juga akan dikirimkan ke email Anda yang terdaftar di dalam SIK
– HIMPSI

Catatan: Batas waktu pembayaran tagihan adalah 24 jam, apabila dalam 24 jam setelah tagihan
dibuat Anda belum melakukan pembayaran, maka secara otomatis tagihan akan dibatalkan. Untuk
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dapat melakukan pembayaran keanggotaan lagi, silakan mengulang kembali langkah pada poin 3
(tiga) di atas (Registrasi Keanggotaan)
7.

Setelah Anda melakukan pembayaran, laman konfirmasi bahwa pembayaran berhasil dilakukan akan
muncul seperti berikut

-------------------oooOooo-------------------
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Frequently Asked Questions (FAQ)
1. Mengapa saya tidak bisa menemukan nama saya di form Permintaan akun?
a.

Anda telah terdaftar dalam SIK-HIMPSI namun email anda belum terdaftar, silakan
menghubungi sekretariat wilayah untuk mendaftarkan email aktif anda di SIK-HIMPSI

b. Data Anda belum masuk ke dalam SIK-HIMPSI, silakan menghubungi sekretariat wilayah untuk
mendaftarkan diri anda di SIK-HIMPSI
2. Mengapa saya tidak menerima email apapun dari SIK-HIMPSI?
a.

Email dikirim secara otomatis. Proses pengiriman mungkin membutuhkan beberapa menit.

b. Mohon cek di spam folder atau junk folder. Apabila email dari SIK-HIMPSI masuk ke dalam
spam folder atau junk folder, tandai email sebagai bukan spam/junk agar email dari SIK-HIMPSI
berikutnya dapat masuk ke dalam inbox Anda
c.

Apakah email anda aktif (dapat menerima pesan)? Aktifkan kembali email Anda apabila sudah
tidak aktif dan ulangi langkah-langkah Permintaan akun

3. Bagaimana jika saya sudah ganti email yang baru sehingga saya tidak dapat menerima email dari
SIK-HIMPSI untuk proses Permintaan akun?
Silakan menghubungi sekretariat wilayah untuk mendaftarkan email aktif anda di SIK-HIMPSI
4. Bagaimana jika saya lupa password akun SIK-HIMPSI?
a. Klik tautan “Lupa kata sandi” yang ada pada blok Login
b. Isikan nomor keanggotaan SIK-HIMPSI atau email Anda yang terdaftar di SIK-HIMPSI
c.

Email yang berisi password sementara akan dikirim secara otomatis. Proses pengiriman
mungkin membutuhkan beberapa menit

d. Mohon cek di spam folder atau junk folder. Apabila email dari SIK-HIMPSI masuk ke dalam
spam folder atau junk folder, tandai email sebagai bukan spam/junk agar email dari SIK-HIMPSI
berikutnya dapat masuk ke dalam inbox Anda
e. Apabila Anda melakukan permintaan lebih dari 1 (satu) kali, maka Anda akan menerima
beberapa email, apabila demikian, maka email yang berlaku adalah email yang terakhir/ terbaru
f.

Silakan login dengan menggunakan password sementara tersebut dan seger ganti password
SIK-HIMPSI Anda

-------------------oooOooo-------------------
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