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Kehidupan globalisasi �dak hanya berdampak pada 
perkembangan teknologi yang kian mutakhir, namun juga 

menyebabkan perubahan dinamika kehidupan yang melahirkan 
berbagai masalah dan tantangan yang kompleks. Dengan 
demikian, kita senan�asa dituntut agar mampu bersikap 

adap�f dan kompe��f  dengan cepat sebagai usaha 
menghadapi berbagai tantangan yang menerpa dan meraih 

kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan global yang 
tengah kita jalani saat ini.

Namun, �dak semua orang mampu menghadapinya dengan 
baik karena ke�dakmampuannya dalam mengop�malisasi 

potensi diri yang dimilikinya maupun keterbatasan sumberdaya 
yang dimiliki untuk menghadapi tantangan dan masalah dalam 

kehidupan global . Oleh karena itu, ANIMA CONSULTING hadir 
sebagai solusi yang tepat bagi semua orang yang 

membutuhkan mitra yang handal dan dapat dipercaya dalam 
menghadapi berbagai tantangan kehidupan global, baik bagi 

perusahaan dalam mengembangkan sumberdaya manusia 
yang dimilikinya, ins�tusi / lembaga pendidikan dalam 

mengembangkan potensi diri anak didiknya, maupun individu 
dalam mengembangkan potensi diri dan kebermaknaan hidup 

yang dimilikinya.

Salam Hangat

DWI AYULATIFAH
Direktur Operasional 

SELAMAT DATANG 
DI BIRO PSIKOLOGI ANIMA
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Anima Consulting merupakan biro psikologi independen yang berada di Kota Malang, Jawa Timur. Kami 
menyediakan layanan jasa praktik dan konsultasi psikologi yang dapat membantu perusahaan, lembaga 
pendidikan, maupun individu untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah yang tengah 
dihadapinya. 

Dengan dukungan tim yang memiliki kompetensi unggul dari berbagai bidang ilmu terapan psikologi dan 
memiliki pengalaman memadai, kami yakin dapat memberikan layanan jasa psikologi yang berkualitas dan 
dapat memenuhi setiap kebutuhan klien. 
Kami senantiasa berusaha terus menerus untuk mengembangkan berbagai metodologi penilaian dan alat 
ukur berdasarkan pendekatan ilmiah serta menggunakan multi metode dalam menyelenggarakan layanan 
jasa praktik dan konsultasi psikologi sehingga kami dapat memberikan penilaian dan rekomendasi yang 
akurat, objektif serta terpercaya.

Disisi lain, kami juga telah memperoleh legalitas yang sah dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk 
menyelengarakan layanan jasa praktik dan konsultasi psikologi serta resmi terdaftar sebagai badan usaha 
dalam bentuk  CV (Commanditaire Vennotschaap). 

Oleh karena itu, kami yakin dapat menjadi biro psikologi yang dapat dipercaya dan diandalkan sebagai mitra 
kerja bagi perusahaan, lembaga pendidikan, maupun individu yang membutuhkan layanan jasa praktik dan 
konsultasi psikologi. 

ABOUT US

VISI

Menjadi biro psikologi yang terdepan 
dalam inovasi, profesional dalam 
memberikan pelayanan, serta 
mendukung upaya op�malisasi 
potensi diri dalam memberikan 
layanan jasa prak�k dan konsultasi 
psikologi di Indonesia.

MOTO

Kami memiliki moto “always give 
excellent service” yang senan�asa 
menjadi landasan etos kerja dan 
budaya kerja kami dalam 
memberikan pelayanan jasa dan 
praktek psikologi.

MISI

 Memberikan pelayanan jasa dan 

praktek psikologi yang kontekstual 

sesuai karakteris�k kebutuhan 

klien (customized services) dengan 

melakukan inovasi layanan secara 

berkelanjutan (con�nous 

innova�on).

 Senan�asa bersikap 

profesionalitas dalam memberikan 

pelayanan jasa dan prak�k 

psikologi.

 Mengedepankan upaya 

pemberdayaan diri (self 

emporwement) dan peningkatan 

kebermaknaan hidup (well being) 

dalam memberikan pelayanan jasa 

dan prak�k psikologi.

NILAI DASAR

1. ACCURATE  

 Penilaian yang terukur secara

 faktual, detai dan tepat.

2. NEUTRAL

Memberi penilaian secara objek�f

dan berimbang. 

3. INTEGRAL

Mengedepankan mul� metode 

yang beragam 

4. MEANINGFUL 

Memberikan isnpirasi untuk

mengembangkan potensi diri

5. ACCOUNTABLE

Dapat mempertanggung jawabkan 

se�ap pelayanan dan memiliki 

legalitas sah
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PROGRAM LAYANAN
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PEMETAAN POTENSI SISWA 

Program layanan ini bertujuan 
u n t u k  m e n g g a l i  p o t e n s i 
kecerdasan, bakat, minat serta 
potensi vokasional peserta didik 
secara individual yang bertujuan 
memenuhi kebutuhan pengelolaan 
peserta didik untuk meningkatkan 
potensi dirinya. 

ASESMEN PENJURUSAN SISWA

Program layanan yang dapat 
memenuhi kebutuhan sekolah 
untuk mengidentifikasi kemampuan 
dan minat siswa sehingga pihak 
sekolah dapat memfasilitasi proses 
pembelajaran siswa secara optimal.

SELEKSI MASUK SEKOLAH

Program layanan yang bertujuan 
untuk menyeleksi siswa saat 
masuk sekolah sehingga pihak 
sekolah mendapatkan siswa yang 
sesuai  dengan karakter is t ik 
sekolah. 

ASESMEN KEBERBAKATAN

Program layanan yang membantu 
pihak seklolah maupun keluarga 
dalam memberikan rekomendasi 
in tervensi  yang tepat  untuk 
mengoptimal isasi anak yang 
memiliki bakat istimewa.

ASESMEN KESULITAN 
BELAJAR  

Program ini ditujukan kepada guru 
dan orang tua yang sedang 
memiliki anak yang mengalami 
permasalahan tentang belajar 
y a n g  b e r t u j u a n  u n t u k 
mendiagnosa kondisi psikologis 
peserta didik menyangkut gejala-
gejala kesulitan belajar yang 
dialaminya. 



PROGRAM LAYANAN TRAINING

PELATIHAN IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN ANAK 
BERKEBUTUHAN KHUSUS

Program layanan tentang pelatihan identifikasi dan penanganan 

anak berkebutuhan khusus yang dapat berguna bagi pihak 

institusi pendidikan maupun orang tua.

LEADERSHIP BASIC SKILL TRAINING 

Basic Leadership Skill Training  digunakan untuk pengembangan 
kaderisasi pengurus OSIS maupun organisasi-oraganisasi 
ekstrakulikuler sekolah dengan cara membekali diri siswa tentang 
konsep kepemimpinan dan berbagai aspek yang terkait dengan 
kemampuan kepemimpinan.

PELATIHAN SKILL MENGAJAR KREATIF 

Program layanan bagi para pendidik mengenai  cara komunikasi 
efektif, menyusun silabus dan model pembelajaran, dan 
menerapkan prinsip kreativitas dalam pembelajaran sehingga 
proses mengajar dapat lebih efektif. 

PEER KONSELING TRAINING 

Peer Konseling Training bertujuan untuk melatih para remaja 
menjadi konselor yang kompeten dalam hal pengetahuan, 
ketrampilan, maupun etika konseling sehingga bisa menjadi mitra 
bagi pihak sekolah maupun orangtua dalam membantu mengatasi 
permasalahan yang dihadapi teman seusianya.

PARENTING TRAINING 

Program parenting training yang 
b e r t u j u a n  m e m b e r i k a n 
pengetahuan, ketrampilan, dan 
tekn ik  in tervens i  modifikas i 
peri laku bagi orangtua yang 
memiliki anak yang berkebutuhan 
khusus  maupun  anak  yang 
berkembang normal.

PROBLEM SOLVING TRAINING 

Program layanan problem solving 
training yang bertujuan untuk 
membantu individu meningkatkan 
skill problem solvingnya.

POSITIVE PSYCHOTHERAPY 
TRAINING 

Proram t ra in ing untuk s iswa 
berdasarkan pendekatan psikologi 
positif yang terfokus pada tiga 
a s p e k ,  y a i t u  h i d u p  y a n g 
menyenangkan (pleasant life), 
hidup yang terikat (engaged life), 
dan hidup yang penuh makna 
( p u r s u i t  o f  m e a n i n g )  u n t u k 
meningkatkan kebermaknaan 
hidupnya. 

EXCELENT MOTIVATION TRAINING 

Program layanan excelent motivation training yang bertujuan untuk 
meningkatkan sikap optimisme siswa agar dapat meningkatkan 
prestasi belajarnya.  
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PROGRAM LAYANAN TRAINING

OUTBOUND PSYCHOLOGICAL TRAINING 

Outbound Psyshological Training ditujukan bagi organisasi yang ingin 
meningkatkan potensi pribadi para personelnya. Penentuan materi 
kegiatan ditentukan berdasarkan hasil Training Need Analysis (TNA), 
termasuk informasi mengenai gambaran umum peserta pelatihan yang 
berkaitan dengan usia dan handicap tertentu. Dengan demikian setiap 
klien akan dapat memperoleh nilai tambah yang sesuai dengan 
kebutuhan organisasinya.

OUTBOND FOR KIDS 

Konsep pendidikan orang dewasa berbeda dengan anak-anak. 
Kemampuan refleksi atas pengalaman sebagaimana diberlakukan pada 
metode training orang dewasa, seringkali kurang sesuai dengan tingkat 
perkembangan pada usia anak-anak. Untuk itu model pembelajaran di 
alam terbuka dengan pendekatan sesuai tingkat perkembangan anak 
menjadi karakteristik layanan Outbond for Kids yang diberikan oleh kami.

OUTBOND FOR TEENAGERS 

Metode pembelajaran di alam (outdoor learning) bagi remaja selain 
mengedepankan konsep pembelajaran yang menarik dan menantang, 
juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan mengenalkan mereka 
dengan situasi sosial yang penting dalam perkembangan  menjadi 
anggota masyarakat kelak. 

OUTDOOR GATHERING EVENT 

Outdoor Gathering Event adalah program layanan yang dimaksudkan 
sebagai ajang penyegaran (refreshing) sekaligus menambah keakraban 
di antara peserta. Kegiatan ini dirancang dengan berbagai simulasi, 
permainan yang menghibur. Setiap kegiatan yang dijalin merupakan 
kegiatan menarik yang mengandung pendidikan sehingga dapat 
membantu pengembangan diri masing-masing peserta sebagai pribadi 
maupun kelompok. 

Program layanan yang bertujuan untuk membantu peserta meningkatkan kemampuan lewat pembangkitan 
potensi positif dirinya dalam menghadapi tantangan, meningkatkan motivasi, melatih pemecahan masalah 
dan pengambilan keputusan serta pengenalan karakter pribadi dan orang lain. Layanan outbond traning 
meliputi :
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KONSELING
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membantu individu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi adalah dengan melakukan proses konseling. Melalui konseling ini, ANIMA Consulting berharap 
akan dapat memberikan bantuan kepada para klien untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 
Secara umum pelayanan konseling  yang akan diberikan dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

TERAPI KELUARGA 

(FAMILY THERAPY)

Program terapi keluarga merupakan 
lanjutan dari prosen konseling 
ke luarga,  fokus  u tma te rap i 
keluarga adalah merubah perilaku 
yang tidak sesuai dalam sebuah 
hubungan dalam keluarga. Hal ini 
bertujuan untuk memperbaiki 
kualitas hubungan dalam keluarga.

TERAPI PSIKOLOGI POSITIF 

(POSITIVE PSYCHOTHERAPY)

Terapi Psikologi positif merupakan kajian psikologi yang 
terfokus pada kekuatan karakter positif, emosi positif, dan  
perilaku positif sebagai dasar untuk peningkatan 
kebermaknaan hidup dan pemberdayaan diri agar semakin 
meningkat pula kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. 
Kami memberilakan layanan untuk membantu individu 
dalam meningkatkan kebermaknaan hidup dan 
pemberdayaan diri agar menjadi pribadi yang “utuh”

KONSELING ANAK

Konseling yang dirancang untuk 
m e m b a n t u  o r a n g  t u a 
m e n g h a d a p i  d a n 
menyelesaikan permasalahan 
yang berkaitan dengan tumbuh 
kembang anak. 

KONSELING REMAJA

Konseling Remaja merupakan 
konseling yang dirancang dan 
ditujukan untuk orang tua 
m a u p u n  r e m a j a  u n t u k 
m e n g h a d a p i  d a n 
menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi 
remaja, baik berkaitan dengan 
hubungan orang tua dengan 
anak, permasalahan dalam 
pergaulan dan permasalahan-
permasa lahan  la in  yang 
dihadapi oleh remaja.

KONSELING KESISWAAN

K o n s e l i n g  K e s i s w a a n 
merupakan konseling yang 
dirancang untuk membantu 
klien dalam menghadapi dan 
m e n y e l e s a i k a n 
p e r m a s a l a h a n -
p e r m a s a l a h a n  y a n g 
b e r k a i t a n  d e n g a n 
pend id ikannya,  seper t i 
penelusuran minat  dan 
bakat, pemilihan jurusan 
s e r t a  p e r m a s a l a h a n -
permasalahan pendidikan 
lainnya.

KONSELING DEWASA
Konseling Dewasa membantu 
klien dewasa menghadapi 
permasalahan-permasalahan 
d a l a m  k e l u a r g a ,  r u m a h 
tangga, pergaulan, pekerjaan 
dan lain-lain.

PROGRAM LAYANAN KONSELING & PSYCHOTHERAPY

www.animaconsulting.co.id Page - 6



Biaya Layanan 

Psikotes minimal 50 Siswa

Keterangan:

Outbound Training Maksimal 100 siswa
Keterangan biaya layanan yang lain dapat menghubungi kami lebih lanjut.

Biaya dapat berubah sewaktu-waktu (disesuaikan dengan kebutuhan)

Psikotes Potensi Akademik          Rp.     60.000,00

Psikotes Penjurusan Siswa                      Rp.     60.000,00

Outbound Training                                @Rp.  50.000,00

Paket Outbound Training                              Rp.  5.000.000,00

Konseling           @Rp. 100.000,00

Paket Terapi                            Menyesuaikan kebutuhan
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