
SUMPAH/JANJI PROFESI PSIKOLOG KLINIS 

Saya, sebagai Psikolog Klinis / dengan ini mengucapkan Sumpah/Janji Profesi 

Psikolog Klinis / sesuai dengan agama/kepercayaan yang saya anut sebagai 

berikut : 

(Islam) Demi Allah, saya bersumpah, bahwa :  

(Kristen/ Katolik) Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji, bahwa  :  

( Hindu ) Om Attah Parama Wisesa, saya bersumpah, bahwa: 

(Buddha) Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah, bahwa: 

(Konghucu) Kehadirat TIAN (dibaca: Thien) Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa : 

1. Saya akan membaktikan hidup saya / guna kepentingan kemanusiaan / dan

kesejahteraan psikologis

2. Saya akan menjunjung tinggi, / mentaati, dan mengamalkan Kode Etik

Profesi / yang berdasarkan Pancasila / dan kaidah hukum yang berlaku di

Indonesia

3. Saya akan bersungguh-sungguh / memelihara martabat dan tradisi luhur /

profesi psikolog klinis

4. Saya akan menggunakan keahlian saya / untuk kepentingan masyarakat /

dengan cara terhormat, / bersusila, / serta memperhatikan kaidah

kemanusiaan / dan kesejahteraan psikologis

5. Saya akan memelihara standar kompetensi/ dalam melaksanakan profesi

saya / sebagai psikolog klinis

6. Saya akan menjaga kerahasiaan klien/pasien / yang saya ketahui  karena

pekerjaan dan keilmuan saya / sebagai psikolog klinis

7. Saya akan menjalankan profesi saya dengan sungguh sungguh / tanpa

terpengaruh perbedaan keagamaan, / jenis kelamin, / kebangsaan, /

kesukuan, / tata nilai, / politik kepartaian / ataupun kedudukan sosial

8. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan psikologi klinis saya/ untuk

sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan/ dan kesejahteraan

psikologis

9. Saya akan memberikan penghormatan kepada guru dan senior /serta

memperlakukan teman sejawat saya / sebagaimana saya sendiri ingin

diperlakukan

Saya ikrarkan sumpah/janji ini / dengan sungguh-sungguh / dan dengan 

mempertaruhkan kehormatan diri saya. 

Hari, Tanggal Bulan Tahun*
*Tanggal menyesuaikan waktu 
pelaksanaan sumprof.



INDONESIA  RAYA
Karya : W. R. Supratman

Indonesia tanah airku 

Tanah tumpah darahku 

Di sanalah aku berdiri 

Jadi pandu ibuku 

Indonesia Kebangsaanku 

Bangsa dan tanah airku 

Marilah kita berseru 

Indonesia Bersatu 

Hiduplah tanahku 

Hiduplah negeriku 

Bangsaku Rakyatku, semuanya 

Bangunlah Jiwanya 

Bangunlah badannya 

Untuk Indonesia Raya 

Refrein: 

Indonesia Raya 

Merdeka merdeka 

Tanahku Negeriku yang kucinta 

Indonesia Raya 

Merdeka merdeka 

Hiduplah Indonesia Raya 



MARS PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

Syair : Dra. Sri Haryanti, M.A., Psikolog  

Lagu : Agustinus Paulus Umbu Tali, S.Fil. 

Psikolog Klinis Indonesia 

Bersatu padu dan berjuang 

Mewujudkan Kesehatan Psikologis 

Masyarakat Indonesia 

Psikolog Klinis Indonesia 

Siap berkarya dengan mandiri 

Berkolaborsi serta menjunjung tinggi 

kehormatan diri dan profesi 

Bertekad selalu tingkatkan kompetensi 

mengembangkan ilmu psikologi klinis 

Menggunakan ilmu demi kemanusiaan, 

empati tulus melayani 

Psikolog Klinis Indonesia 

selalu membina komunikasi 

Menghormati guru, senior, dan sejawat 

Jaga rahasia karena profesi 

Psikolog Klinis Indonesia 

tingkatkan derajat kesehatan 

sejahterakan rakyat Indonesia 

IPK Indonesia jaya 

BAGIMU NEGERI

Karya : Kusbini 

Padamu negeri kami berjanji 
Padamu negeri kami berbakti 
Padamu negeri kami mengabdi 
Bagimu negeri jiwa raga kami 
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