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Pada tanggal 21 Februari 1997, para pemimpin Asosiasi Psikologi Amerika (APA) menyetujui berdirinya 

divisi baru, yakni divisi “Psikologi Internasional” setelah bertahun-tahun direncanakan. Misi didirikannya 

divisi baru ini adalah untuk “mendorong pengembangan dan upaya-upaya memajukan hubungan 

internasional diantara para psikolog dalam hal berbagi ilmu pengetahuan, bertukar kunjungan, 

mendorong riset antar budaya dan pengembangan praktek klinik, serta mempromosikan tujuan umum 

dari APA.” 

Dalam lima tahun pertama, divisi 52 telah membuktikan dirinya sebagai divisi APA yang luar biasa aktif 

melalui beberapa hal. (1) Menerbitkan buletin yang sangat bagus di bawah editor Ivan Kos, yaitu The 

international Reporter yang menampilkan artikel orisinil hasil tulisan para psikolog kondang dan psikolog 

lain yang tidak ditemukan di media lainnya mengenai psikologi di seluruh penjuru dunia. (2) Membuat 

laman (website) khusus yang diasuh oleh webmaster William Masten dan Mustafa Baloglu yakni: 

www.apa.org/divisions/52 yang menampilkan informasi terkini untuk para anggotanya. (3) Menawarkan 

‘webboard’ (papan pengumuman di web) dan beberapa milis khusus (‘listservs’) untuk para anggota, 

mahasiswa, afiliasi, dan staf. (4) Menampilkan program khusus yang sangat menarik dalam pertemuan 

APA tiap bulan Agustus dimana para anggota dan peserta kongres dapat mempresentasikan hasil karya 

mereka. Dalam program APA perdana di tahun 1998, ditampilkan 120 presenter dari 39 negara. (5) 

Setiap tahunnya divisi 52 menerima nominasi untuk pemberian penghargaan tahunan ditujukan: 

psikolog internasional, mentor, mahasiswa peneliti, peneliti doktoral, dan peneliti bidang 

perempuan/gender. (6) Menawarkan kepada para anggotanya untuk terlibat secara aktif dalam 

berbagai proyek penting, jaringan internasional yang dipimpin oleh Michael Stevens, dan pemberian 

diskon untuk pembelian buku atau produk lain bagi anggotanya. 

Sejak awal, divisi 52 mendapat dukungan aktif dari pada pemimpin APA, termasuk CEO-nya yakni 

Raymond D. Fowler. Empat dari tujuh Presiden Divisi 52 pernah menjadi Presiden APA (ditandai dengan 

‘*’), yakni Presiden: Ernst Beier, Florence Denmark, *Gloria Gottsegen, Frank Farley, * Charles 

Spielberger,* Harold Takooshian, Richard Velayo, Norman Abeles.* Divisi baru ini bekerja erat dengan 

Komisi APA bidang Hubungan Internasional di bidang Psikologi (Committee on International Relations in 

Psychology / CIRP), yang dibentuk pada tahun 1944, dengan mengijinkan para psikolog dan mahasiswa 

dari Amerika maupun dari seluruh belahan dunia untuk bergabung dalam Divisi Internasional dan aktif di 

dalamnya dengan membayar biaya tahunan yang sangat terjangkau. Pada tahun 2003 biaya tersebut 

sebesar $10 untuk mahasiswa, dan $20 untuk praktisi. 



 

Saat ini divisi 52 menonjol sebagai salah satu dari enam organisasi yang memiliki anggota internasional, 

masing-masing dengan keunikan misi yang dimilikinya (Overmier & Overmier, 2003): 

 2. IAAP (dibentuk pada tahun 1920) atau International Association of Applied Psychology  adalah 

Asosiasi Psikologi Terapan Internasional. Saat ini tercatat 2.000 anggota di seluruh dunia, menawarkan 

journal yang terbit kuartal (Applied Psychology: An International Review) dan kongres empat tahun-an 

(www.iaapsy.org). 

 3. ICP (berdiri tahun 1941) atau International Council of Psychologists merupakan Dewan 

Psikolog Internasional. Saat ini tercatat 1.500 anggota dari seluruh dunia, menawarkan buletin yang 

terbit 4 kali dalam setahun (yang bertajuk: International Psychologist) dan konvensi tahunan 

(www.icppsych.tripod.com) 

 4. IACCP (berdiri tahun 1972) atau International Association for Cross-Cultural Psychology 

merupakan asosiasi internasional untuk Psikologi Lintas Budaya. Saat ini tercatat 800 anggota, 

menerbitkan jurnal tiap dua bulan sekali yakni Journal of Cross-Cultural Psychology, dan 

menyelenggarakan pertemuan tiap dua tahun sekali (www.iaccp.org). 

 5. IUPsys (berdiri tahun 1951) atau International Union of Psychological Science adalah 

Persatuan Ilmu Psikologi Internasional. Merupakan persatuan 64 negara anggota (bukan anggota per 

orangan), menerbitkan the International Journal of Psychology, dan menyelenggarakan kongres 

psikologi internasional tiap empat tahun sekali /International Congress of Psychology (www.iupsys.org). 

 6. IPSO (dibentuk tahun 1999) atau International Psychology Student Organization adalah 

organisasi mahasiswa psikologi internasional, grup baru yang terdiri dari berbagai mahasiswa dari 

berbagai bangsa (www.psychologystudents.org). 

Untuk informasi lengkap mengenai Divisi Internasional APA, kunjungi www.tamu-

commerce.edu/orgs/div52 
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