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PSIKOGRAM
ASPEK – ASPEK

Rendah
1

2

Sedang
3

Tinggi
4

THINKING ABILITY
General Intelligence
Kapasitas kemampuan untuk menganalisa dan mencari alternatif pemecahan masalah
Analytical Thinking
Kemampuan untuk memahami masalah dengan membuat hubungan sebab akibat antar masalah
Decision Making
Kemampuan untuk memecahkan masalah dengan mengembangkan berbagai alternatif, serta membuat
keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan resiko yang ada





MANAGING TASK
Achievement Orientation
Dorongan untuk selalu meningkatkan diri ke arah tercapainya prestasi yang lebih baik
Concern For Detail
Mampu mengerjakan tuganya dengan kesalahan seminimal mungkin
Initiative
Kemampuan untuk bertindak tanpa menunggu perintah atau arahan dari atasan
Stress Tolerance
Kemampuan untuk bertahan dalam situasi kerja yang menekan, serta menunjukkan efektivitas dan hasil
kerja yang stabil
Productivity
Memanfaatkan tindakan, waktu kerja dan sumber daya secara efisien untuk menyelesaikan beban kerja
Loyality for Organization
Keinginan untuk memberikan kontribusi positif secara sukarela untuk mendukung kemajuan perusahaan








MANAGING PEOPLE
Planning and Organizing
Menetapkan rencana yang komprehensif, realistis dan efektif untuk mencapai tujuan, mampu
mengantisipasi masalah potensial yang muncul
Orientation for development people
Kemampuan mengembangkan dan mendorong bawahan yang didasari oleh niat tulus untuk mendorong
tumbuhnya proses pembelajaran jangka panjang
Controlling and Evaluation
Kemampuan mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja bawahannya secara objektif





PERSONAL EFFECTIVENESS
Self control
Kemampuan untuk mengendalikan diri dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan konflik
Self Confidence
Keyakinan diri untuk menunjukkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya
Self Adaptive
Kemampuan menyesuaikan diri dan merespon tuntutan lingkungan atau situasi
Communication Skill
Kemampuan mendengar dan mengemukakan pikiran dan perasaan secara persuasif
Teamwork Ability
Kemampuan menjalin hubungan kerja secara efektif dalam suatu kelompok
Willingness to Learn
Kemampuan untuk terus melakukan upaya perbaikan dengan mencari, menerima, dan menggunakan
cara-cara yang konstruktif sehingga tercipta proses perkembangan yang berkelanjutan
Integrity
Kemampuan untuk bertindak jujur, menghargai kerahasiaan, memegang prinsip-prinsip dan standart etis
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OVER ALL
KOMPETENSI

Rendah
0-20%
21-40%

Sedang
41–60 %

Thinking ability
Managing task
Managing people
Personal effectiveness

Tinggi
61-80%
81– 100%






KESIMPULAN





STRENGTH
Memiliki daya analisa dan logika berfikir yang baik
Memiliki motivasi berprestasi yang tinggi
Mampu merencanakan dan mengorganisir pekerjaan dg baik
Mampu menjalin komunikasi scr persuasif




AREA DEVELOPMENT
Loyalitas kerja pada perusahaan
Kemampuan adaptasi dan kerjasama dengan orang lain

REKOMENDASI
Berdasarkan pada hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, maka Saudara xxx dapat dipertimbangkan untuk menerima
tugas sebagai Manager Accounting di PT. xxxx
Malang, 3 Agustus 2015
Psikolog,

Adhyatman Prabowo, S.Psi, M.Psi
SIPP: 0842 – 13 – 2 – 1

