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Seri Pengembangan 
Sarjana Psikologi & Psikolog 

Di tahun 2015 ini, kami Prognosis kembali 

memprogramkan kegiatan pelatihan yang ditujukan 

untuk meningkatkan skill  para sarjana psikologi maupun 

psikolog dalam bidang profesi psikologi,  untuk topik 

pelatihan tertentu bahkan dapat diikuti oleh mahasiswa 

psikologi guna memudahkan untuk mengintegrasikan 

berbagai mata kuliah yang sedang diikuti.  

Program baru yang kami rancang adalah Strategi 
Mendeskripsikan Kepribadian, suatu program yang 
ditujukan untuk membangun pemahaman mengenai 

manusia dari sudut pandang psikologi. Melalui kerangka 
strategis ini diperoleh pemahaman gambaran proses 

internal yang terjadi dalam diri seseorang saat 
menghadapi stimulus hingga terjadi pemunculan 

tingkahlaku .yang kami kemas dalam kajian yang 
mudah dipahami dan sederhana. 

 

PETA LOKASI 

 

 

 
 

Tentang Kami : 
 

Prognosis didirikan oleh sejumlah psikolog  

di  Bandung pada tahun 2009  Bu Mira, Bu 

Tetty, Bu Sita, Bu Dewi, Bu Temi dan Bu 

Dian pemrakarsa adanya Pro-Gnosis.   

Visi  kami: We   Optimise People,  

kami terus berupaya mengembangkan 

keilmuan yang kami miliki dan kami berniat  

Menjadi mitra terpercaya untuk 

mengoptimalkan berbagai kapasitas 

individu 

guna kesejahteraan dirinya. 

 

Program – program yang kami miliki selain 

ditujukan pada individu yang berada dalam 

setting Industri & Organisasi, setting 

pendididkan dan masyarakat, juga ditujukan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kompetensi pada individu yang bergerak 

dalam keprofesian psikologi.     

 

Semoga niat berbagi ini dapat 

memperkokoh kompetensi profesional 

psikologi dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan di sekitar kita.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRATEGI MENDESKRIPSIKAN 

KEPRIBADIAN 

Bagi seorang psikolog ataupun sarjana psikologi, 

pembekalan keilmuan untuk memahami pengertian, 

perkembangan, dinamika dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepribadian berikut teori-teori 

kepribadian tentunya sudah masuk dalam 

kurikulum.  Namun demikian tampak tidak mudah 

baik bagi mahasiswa S1 maupun S2 dalam lingkup 

tuntutan tugasnya memanfaatkan apa yang sudah 

diajarkan. Disisi lain kemampuan mengenali 

keunikan seorang individu atau mengenali 

kepribadian seseorang sebagai ciri utama ilmu 

psikologi  menjadi tuntutan bagi sarjana psikologi 

maupun psikolog  sesuai batas-batas 

kewenangannya.  

 

Dengan pemikiran di atas, kami bermaksud 

membantu para calon sarjana psikologi, sarjana 

psikologi maupun para psikolog yang memerlukan 

untuk mengkaji kembali  dan mengintegrasikan 

berbagai pengetahuan yang telah dimiliki sehingga 

tersusun menjadi suatu pemahaman mengenai 

pemunculan tingkah laku manusia dalam konteks 

adaptasi dan adjustment sekaligus diperoleh 

strategi mendeskripsikan kepribadian, suatu 

pemahaman yang dapat digunakan baik saat 

melakukan observasi, interview, menginterpretasi 

alat tes serta melakukan konseling.  

 
Penelaahan mengenai hakekat manusia kami bagi 

menjadi 3 SUB TOPIK yang saling berkaitan. 

1. Konsep Dasar Memahami Manusia dari Sudut 

Pandang Psikologi 

(Workshop 1 hari) Selasa, 24 Maret 2015 

 

Tempat       : Jl. Sarimekar Blok IV No. 100 – Sarijadi - Bandung 

Training Fee : - Umum Rp. 1.000.000 

          - Mahasiswa S1 & S2 Rp. 750.000 

(sudah termasuk materi pelatihan, cofeebreak, makan siang 

dan sertifikat keikutsertaan yang diakui oleh HIMPSI JABAR) 

TUJUAN    : Setelah Pelatihan ini peserta mampu mendeskripsikan 

aspek aspek psikologis serta dinamika pertumbuhan dan 

perkembangannya melalui prinsip dasar teori psikologi dan 

kepribadian dengan menggunakan strategi dan cara yang mudah 

dan sederhana.      

MATERI           : 

 Manusia  : Sudut pandang psikologi dan kepribadian, dari lahir 

hingga menjadi individu unik. 

 Aspek Aspek Kepribadian : Strategi mendeskripsikan struktur 

dan saling keterkaitannya dalam dinamika individu yang unik 

METODE            : -   Ceramah dan tanya jawab 50% 

 -    Latihan/diskusi kelompok 50% 

WAKTU            :  08.30 – 16.00 

PEMBICARA     : DR. Elmira N. Sumintardja dan / atau  

                             DR. Rismijati E. Koesma 

 
 
2. Deskripsi Aspek dan Proses Dorongan & Motivasi 

serta Aspek dan Proses Kognitif 

(Workshop 1 hari) Sabtu, 11 April 2015 

Tempat       : Jl. Sarimekar Blok IV No. 100 – Sarijadi - Bandung 

Training Fee : - Umum Rp. 1.000.000 

          - Mahasiswa S1 & S2 Rp. 750.000 

(sudah termasuk materi pelatihan, cofeebreak, makan siang 

dan sertifikat keikutsertaan yang diakui oleh HIMPSI JABAR) 

TUJUAN    : Setelah Pelatihan ini peserta mampu mendeskripsikan  

Aspek Dorongan & Motivasi dan Aspek Kognitif serta dinamika 

pertumbuhan dan perkembangannya melalui prinsip dasar teori 

psikologi dan kepribadian. 

MATERI            : 

 Pengertian Dorongan dan Motivasi 

 Struktur dan Dinamika Proses Dorongan 

 Pengertian Kognisi 

 Struktur dan Dinamika Proses Kognisi 

METODE            : - Ceramah dan tanya jawab 40% 

- Latihan/diskusi kelompok 60% 

WAKTU            :  08.30 – 16.00 

PEMBICARA     : DR. Elmira N. Sumintardja dan / atau  

            DR. Rismijati E. Koesma 

 
 

3. Deskripsi Aspek dan Proses Emosi dan Proses 

Penyesuaian dengan lingkungan 

(Workshop 1 hari) Selasa, 21 April 2015 

Tempat       : Jl. Sarimekar Blok IV No. 100 – Sarijadi - Bandung 

Training Fee : - Umum Rp. 1.000.000 

          - Mahasiswa S1 & S2 Rp. 750.000 

(sudah termasuk materi pelatihan, cofeebreak, makan siang 

dan sertifikat keikutsertaan yang diakui oleh HIMPSI JABAR) 

TUJUAN  : Setelah Pelatihan ini peserta mampu mendeskripsikan 

Aspek dan Proses Emosi dan Proses Penyesuaian dengan 

lingkungan, termasuk dinamika pertumbuhan dan 

perkembangannya melalui prinsip dasar teori psikologi dan 

kepribadian.  
MATERI           : 

 Pengertian Emosi, mood dan Suasana Hati 

 Regulasi Emosi dalam diri dan dalam relasi dengan lingkungan 

 Dinamika Emosi kaitannya dengan ekpresi perilaku dalam 
berbagai situasi 

METODE           : - Ceramah dan tanya jawab 40% 

      -  Latihan/diskusi kelompok 60% 

WAKTU           :  08.30 – 16.00 

PEMBICARA    : DR. Elmira N. Sumintardja dan / atau  

                            DR. Rismijati E. Koesma 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Bagi Saudara yang berminat mengikuti 

pelatihan-pelatihan psikodiagnostik, kami 
sarankan mengikuti terlebih dahulu 
PELATIHAN ini. 
 
 
 

** Untuk informasi mengenai pelatihan-pelatihan 
kami, anda dapat mengunjungi web di : 

www.prognosis.co.id 

 

http://www.prognosis.co.id/

