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Observe and follow

professional standards,

and practice ethically.

1. Client trust and understanding of

the interviewing process will

increase.

2. Client will feel empowered in a

more egalitarian session.

3. Contribute problem prevention and

healing.



 Semua profesi yang fokus utamanya untuk “menolong”
diseluruh dunia memiliki kode pedoman untuk praktek
etis.

 Kode tersebut mempromosikan pemberdayaan para
professional dengan membantu professional dalam
training :
 Mempertahankan praktik yang baik

 Melindungi klien mereka

 Menjaga otonomi mereka

 Meningkatkan profesionalitas dari profesi

(Pack-Brow & Williams, 2003)



1. Menjaga kepentingan terbaik klien dalam pikiran anda

2. Tidak membahayakan klien

3. Memperlakukan mereka secara bertanggung jawab

dengan penuh kesadaran dalam konteks sosial dari

membantu



Competence 

Informed 

Consent
Confidentiality Power 

Social Justice



COMPETENCE
 Kompetensi didefinisikan “the habitual and judicious use of komunikasi,

pengetahuan, keterampilan teknis, penalaran klinis, emosi, nilai-nilai dan
refleksi dalam praktik rutin untuk kepentingan individu dan masyarakat yang
dilayani” (Epstein & Hundert, 2002).

 Konselor melakukan praktik hanya dalam batas-batas kompetensi mereka,
berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman yang disupervisi, sertifikasi
profesi dari Negara maupun nasional dan pengalaman professional yang
sesuai.

 Bagian dari kompetensi wawancara adalah mengakui bahwa kita tidak
dapat menyelesaikan semua klien beserta permasalahannya. Ketika kita
merasa ada masalah yang menantang, carilah supervise yang sesuai dari
para professional yang berkualifikasi. Tidak menggunakan rujukan sebagai
cara untuk menghindari klien tertentu. Ketika kita merujuk klien, yakinkan
klien tidak merasa ditolak.



PROFESSIONAL ETHICS CODES WITH WEBSITE
American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT) Code

of Ethics

http://www.aamfi.org

American Counseling Association (ACA) Code of Ethics http://www.counseling.org

American Psychological Association (APA) Ethical Principles of

Psychologists and Code of Conduct

http://www.apa.org

American School Counselor Association (ASCA) http://www.schoolcounselor.org

Australian Psychological Society (APS) Code of Ethics http://www.psychology.org.au

British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) Ethical

Framework

http://www.bacp.co.uk

Canadian Counseling Association (CCA) Codes of Ethics http://www.ccacc.ca

National Association of SocialWorkers (NASW) Code of Ethics http://www.naswdc.org

National Career Development Association (NCDA) http://ncda.org

New Zealand Association of Counsellors (NZAC) Code of Ethics http://www.nzac.org.nz

Ethics Updates provides updates on current literature, both popular

and professional, that relate to ethics

http://ethics.sandiego.edu
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INFORMED CONSENT
 Merupakan elemen terpenting dalam konseling.

 Konselor memberitahukan tujuan, prosedur, manfaat dan resiko
dari proses konseling kepada klien dan klien menyetujuinya.



CONFIDENTIALITY

The American Counseling Association’s Ethical Code (2005) :

Section B: Introduction. Konselor memahami bahwa kepercayaan

adalah landasan dari hubungan konseling. Konselor berharap untuk

mendapatkan kepercayaan dari klien dengan menciptakan kemitraan

yang berkelanjutan, membangun dan menegakkan batas-batas yang

tepat, dan menjaga kerahasiaan. Konselor mengkomunikasikan

parameter kerahasiaan dengan cara yang kompeten dan sesuai

dengan budaya.



TECHNOLOGY

Praktisi harus menginformasikan

manfaat, keterbatasan, dan

resiko yang potensial dari

penggunaan media komunikasi

yang secara berkala digunakan

dalam konseling (ACA Code of

Ethics).

Hackers

Stalking
Sexual 

acting

Internet 

bullying

Internet 

Addiction



POWER

The National Organization for Human Service Education

(2000) :

Statement 6. Profesional human service menyadari bahwa dalam

hubungan mereka dengan kekuatan klien dan statusnya adalah tidak

setara. Oleh karena itu, mereka mengakui bahwa hubungan ganda

mungkin meningkatkan risiko membahayakan, atau eksploitasi klien,

dan dapat mengganggu penilaian profesional.



 Posisi kekuatan klien lebih rendah daripada konselor.
Perbedaan kekuatan terjadi dalam masyarakat di
mana keistimewaan berlangsung dengan warna kulit,
jenis kelamin, orientasi seksual, atau dimensi multikultural
lainnya.

 Kesadaran dan keterbukaan mengenai masalah ini
memfasilitasi konselor dalam bekerja untuk mencapai
keseimbangan kekuatan dalam sesi konseling.

 Dual relationships – memiliki lebih dari satu hubungan
dengan klien - Biases



SOCIAL JUSTICE AND ADVOCACY

INTERNAL

(Client)

EKSTERNAL

(Lingkungan)



 Konseling dan psikoterapi fokus pada individual, tetapi juga
penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dari klien.
Banyak interviewers, konselor, dan terapis gagal untuk
mempertimbangkan masalah eksternal yang mungkin menjadi
penyebab nyata dari permasalahan klien.

 Pendekatan keadilan sosial menuntut tindakan dari konselor
untuk mencegah masalah dengan bertindak sebagai pembela
klien. Dengan persetujuan klien, konselor bekerja untuk
memeriksa potensi hambatan dan rintangan yang
menghalangi pertumbuhan dan perkembangan klien pada
individu, kelompok, atau tingkat sosial.



DIVERSITY AND MULTICULTURAL COMPETENCE

Multicultural 

Competency

 Dapatkah Anda bekerja untuk kepentingan

klien yang secara budaya berbeda dari

Anda?

 Apakah Anda mampu memberikan konseling

yang berkompeten untuk laki-laki? Wanita?

Seseorang yang berbeda ras atau suku

bangsa dari Anda?

 Seberapa efektifkah Anda jika mendapatkan

klien heterosexual, gay, lesbian, bisexual dan

transegender



Multicultural competence

Berdasarkan perilaku pewawancara

pada pendekatan etis dengan

kesadaran akan banyaknya isu-isu

keragaman.

1. Interviewer dan klien akan saling

menghargai, membangun respek, dan

belajar dari meningkatkan pengetahuan

dalam identitas yang bersimpangan dan

kompetensi multicultural.

2. Interviewer akan memiliki dasar yang

kuat untuk kehidupan pribadi dan

perkembangan profesional


