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I D E N T I T A S   D I R I 

Nama : XXX Jenis Kelamin               :   Laki-laki 

Tempat/Tgl.Lhr             : Malang / 22 Maret 1991 Tujuan Pemeriksaan    :   Seleksi Calon Karyawan      

                                         Preparation Operator Pendidikan   : D3 Teknik Kimia 

Alamat : Jl. Kapten Patimura Probolinggo Tanggal Pemeriksaan  :   21 Maret 2014 

P S I K O G R A M 

ASPEK-ASPEK 
K A T E G O R I  

DINAMIKA PSIKOLOGIS 
SR R S T ST 

A. INTELEKTUAL Saudara XXX memiliki potensi kecerdasan 

berada pada taraf superior dengan 

kemampuan yang sangat menonjol pada 

kemampuan numerik. Oleh karena itu, ia 

mampu mengerjakan pekerjaan yang 

berkaitan dengan konsep aritmatika dengan 

baik dalam waktu yang singkat. Ia juga 

cukup mudah memahami informasi yang 

baru diterimanya dan memikirkannya 

kembali secara kritis sehingga ia cukup 

luwes menyampaikannya kembali secara 

tertulis maupun secara lisan pada orang 

lain. Disisi lain, logika berfikirnya dan 

konsentrasinya cukup baik sehingga ia 

cukup mampu menganalisa masalah yang 

dihadapinya secara rinci hingga menemukan 

inti masalah yang dihadapinya dalam waktu 

yang relatif cepat. Akibatnya, ia cukup 

tanggap dalam menemukan alternatif solusi 

yang logis untuk mengatasi masalahnya. 

1.  Kecerdasan Umum 
Kemampuan memahami, menganalisa dan 
mencari alternatif  pemecahan masalah 

IQ :  121 
(Superior) 

2.  Pemahaman  
Kempuan untuk memahami  informasi secara 
lisan maupun tulisan secara cepat 

  
 
 

  

3.  Logika dan Analisa Berfikir 
Kemampuan menguraikan permasalahan 
serta menemukan pemecahan masalah 

     

4.  Daya Abstraksi 
Kemampuan dalam membentuk pengertian 
dan menemukan inti persoalan 

     

5.  Daya Tanggap 
Kemampuan untuk cepat tanggap (responsif) 
terhadap masukan informasi dari luar 

     

6.  Konsentrasi 
Kemampuan untuk memusatkan perhatian 
pada apa yang dikerjakan 

     

7.  Kemampuan Numerik 
Kemampuan dalam menerapkan konsep 
aritmatika atau angka 

     

8.  Kemampuan Verbal 
Kemampuan dalam memahami dan berfikir 
dengan menggunakan penguasaan bahasa 

     

B. SIKAP KERJA Secara umum, sikap kerja yang dimiliki 

Saudara XXX termasuk kategori baik 

sehingga dapat mendukung performa 

kerjanya. Ia merupakan pekerja keras yang 

memiliki komitmen yang tinggi untuk 

menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas 

dan mampu mengorganisir pekerjaannya 

dengan baik. Hal ini didukung pula oleh 

daya tahan kerjanya yang cukup baik 

sehingga ia tetap mampu bekerja melebihi 

standar yang ditetapkan dan hampir tidak 

pernah melakukan kesalahan yang berarti 

ketika bekerja dibawah tekanan. 

1.  Kecepatan Kerja 
Mampu bekerja secara cepat dalam situasi 
penuh tekanan 

     

2.  Ketelitan Kerja 
Mampu meminimalisir kesalahan ketika 
bekerja di bawah tekanan 

     

3.  Sistematika Kerja 
Mampu mengorganisir pekerjaan secara 
teratur ketika bekerja dibawah tekanan 

     

4.  Ketahanan Kerja 
Mampu bertahan dan bersikap tenang ketika 
bekerja dibawah tekanan 

     

5.  Tanggung Jawab 
Mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai 
hingga tuntas sesuai standar yang ditetapkan 
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C. PERFORMANCE KERJA 
K A T E G O R I   

Sama halnya dengan sikap kerja, secara 
umum performa kerja Saudara XXX 
termasuk baik. Ia memiliki penampilan 
pribadi yang menarik dan mampu menjalin 
komunikasi secara persuasif pada orang lain 
sehingga memudahkannya ketika terlibat 
kerjasama dengan orang lain dalam suatu 
kelompok secara efektif. Hal ini didukung 
pula dorongannya yang cukup besar untuk 
menunjukkan prestasi dalam bekerja dan 
loyalitas dirinya pada perusahaan yang 
cukup baik sehingga ia berusaha 
mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin 
sebagai upaya untuk mendukung kemajuan 
perusahan. Disisi lain, ia cukup mampu 
mengambil keputusan yang logis dalam 
waktu yang relatif cepat ketika menghadapi 
hambatan-hambatan dalam bekerja. 

 

SR R S T ST 

1.  Penampilan Pribadi 

Kesesuaian penampilan diri dengan situasi 

lingkungan kerja 
     

2.  Motivasi Berprestasi 

Dorongan untuk terus belajar mencapai hasil 

yang lebih baik 

     

3.  Kemampuan Kerjasama 

Kemampuan menjalin hubungan kerja secara 

efektif dalam suatu kelompok 

     

4.  Ketrampilan Komunikasi 
Kemampuan mendengar dan mengemukakan 
pikiran dan perasaan secara persuasif 

     

5.  Pengambilan Keputusan 
Kemampuan untuk mengambil keputusan 
yang tepat dalam waktu yang singkat. 

     

6.  Loyalitas pada perusahaan 
Keinginan untuk mendukung kemajuan 
perusahaan secara sukarela 

     

D. KEPRIBADIAN 

Dari segi kepribadian, Saudara XXX 

termasuk orang yang memiliki kemandirian 

yang baik karena ia yakin terhadap 

kemampuan diri yang dimilikinya. Dengan 

didukung minat sosial yang tinggi, hal ini 

membuatnya mampu menjalin hubungan 

sosial secara hangat dan terbuka dan cukup 

luwes dalam menyesuaikan diri dalam 

berbagai situasi yang berbeda. Disisi lain, 

hal ini juga membuatnya cukup berani 

bertindak tanpa perlu dukungan dari orang 

lain dan cukup konsisten dalam memegang 

prinsip-prinsip dirinya dalam bekerja. 

Meskipun demikian, ia kurang efektif ketika 

berperan sebagai pemimpin karena ia 

kurang mampu mengatur kinerja 

bawahannya dengan baik. Disisi lain, ia juga 

kurang mampu memecahkan masalahnya 

yang bersifat personal dengan baik karena 

ia kurang mampu mengelola emosinya 

dengan baik ketika menghadapi konflik. 

1. Kepercayaan Diri 
Keyakinan diri untuk menunjukkan potensi 
dan kemampuan yang dimilikinya 

     

2.  Kematangan Emosi 
Kemampuan untuk mengendalikan emosi  
ketika berada dalam situasi penuh konflik 

     

3.  Kemasakan Sosial 
Kemampuan menjalin hubungan sosial 
dengan orang lain secara hangat dan terbuka 

     

4.  Penyesuaian Diri  
Kemampuan berdaptasi dengan cepat ketika 
berada dalam situasi baru 

     

5.  Kemandirian 
Kemampuan bertindak tanpa perlu dorongan 
dan arahan dari orang lain  

     

6. 6.  Pemecahan Masalah 
Kemampuan untuk menyelesaikan masalah 
berdasarkan analisa yang rasional 

     

7. Inisiatif Diri  
Kemampuan untuk bertindak tanpa 
menunggu perintah atau arahan dari atasan 

     

8. Kepemimpinan 
Kemampuan mengarahkan dan mengatur 
kelompok untuk mencapai tujuan bersama 

     

9.  Integritas Diri 
Kemampuan untuk bertindak jujur, menjaga 
rahasia, dan teguh dalam memegang prinsip 

     

 

    Overall 

 Baik 

 Cukup 

 Kurang  
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KELEBIHAN : 

  Memiliki potensi kecerdasan yang sangat memadai 

  Cekatan dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan angka 

  Memiliki sikap kerja dan performa kerja yang baik 

  Percaya diri, mandiri, dan luwes dalam menjalin hubungan sosial 

 

KEKURANGAN : 

  Kurang mampu mengelola emosi, memecahkan masalah, dan kurang efektif dalam memimpin 

 

KESIMPULAN : 

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Saudara XX DISARANKAN 

untuk diterima sebagai Preparation Operator di PT XX 

 

 

                                                                                                                                           Malang, 26 Maret 2014 
Psikolog,  

 

 
 

 
 
 

 Adhyatman Prabowo, M.Psi  
SIP 0842 – 13 – 2 – 1 

 
 

 

 

*NB: 

Aspek dalam Format Laporan ini akan disesuaikan dengan level pekerjaan dan dapat menyesuiakan dengan 

kebutuhan perusahaan. 

 

 


