
Peserta
Peserta adalah psikolog (ditunjukan dengan SSP 
dan SIP) dan mahasiswa Magister Psikologi Profesi 
(menunjukan Kartu Mahasiswa) . Khusus 
mahasiswa Magister Psikologi Profesi alat tes 
hanya dipinjamkan saat pelatihan, dan alat tes 
akan diserahkan setelah ybs lulus sebagai 
psikolog (ditunjukan bukti ijazah dan SSP). Untuk 
efektivitas belajar, setiap batch dibuka maksimal 
untuk 25 orang . Apabila pendaftar  lebih 25 orang 
maka akan dibuka batch berikutnya.Fasilitator / Mitra Belajar

Sumiharso, CBA, CHA

Sehari-hari beliau adalah seorang HR Manager 
dengan pengalaman praktis lebih dari 15 tahun 
disebuah industry chemical manufacturing di 
Bandung. Kualifikasinya mencangkup kompetensi 
dalam bidang behavior analysis, graphology, 
psikometri, dan psikologi industri. Pendidikan 
lanjutan pernah dienyamnya adalah Freshman 
Honor Course di University of Delaware dalam 
bidang kajian ”Intelligence In Everyday Life” dan 
Educational Assessment (1990). Selain itu juga 
mendalami psikometri dengan belaar dari Prof. 
Phillip Ley dari The International Psychological 
Graphology Association (UK) dan Psychological 
Assessment Resources (USA).
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present :

Investasi dan Registrasi
Biaya workshop meliputi materi workshop, lunch, 
coffee break, booklet soal, lembar jawaban, CD 
ROM aplikasi skoring dan manual, Template 
Report, Certificate of Completion, Workshop Kit.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke 
rekening BNI Syariah, no rek 0092074598 
a.n. Rahma Widyana.

Bukti transfer mohon di fax ke 0274-550703 
ditunjukan kepada : Dr. Rahma Widyana, M.Si, 
Direktur Program Pascasarjana UMBY.

Form registasi juga dapat dikirimkan via e-mail 
ke alamat : umifaqih4@yahoo.com atau 
dapat dilakukan dengan melengkapi registrasi 
terlampir. Form registrasi dapat dikirimkan 
melalui e-mail ke : umifaqih4@yahoo.com 
paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan 
workshop.

RAHMA : 0818272648
RETNO : 085643115125
LIA : 085740074545

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA



Agenda Workshop Alat Tes
Berikut ini jadwal pelatihan alat-alat tes psikologi:

Tidak seperti  instrumen pengukuran 

kepribadian lain yang menentukan kepribadian 

secara sempit, PRF memiliki sebanyak 22 aspek 

unik dari kepribadian, yang didasarkan pada 

kerangka teori dari Henry Murray.

Hasilnya adalah instrumen penilaian 

kepribadian yang sangat handal, divalidasi secara 

luas, dan kemampuannya dalam mengukur 

secara komprehensip aspek-aspek kepribadian 

orang dewasa normal.

Pengembangan PRF mencakup beberapa 

inovas i  modern  dengan tu juan untuk  

mempertinggi kesahihan psikometrinya. Ini 

termasuk misalnya : (1) Perumusan yang ketat dan 

berhati-hati atas definisi dari sifat-sifat kepribadian 

berdasakan teori Henry Murray. (2) Pemilihan item 

atas dasar kesederhanaan kata, kejenuhan isi,dan 

kemandirian antar-sekala. (3) Penggunaan 

prosedur canggih untuk meminimalkan 

kerentanan terhadap respon yang bias karena 

responden memilih item yang lebih disukai secara 

sosial.

10 buklet soal, 50 lembar jawaban, CD ROM 

Aplikasi Skoring, dan manual (seluruhnya 

dalam satu tas).

(Inventori Kepribadian Klinis Dewasa)

Theodore Millon, Ph.D., D.Sc., Roger Davis, Ph.D., 

Carrie Millon, Ph.D., & Seth Grossman, Psy.D.
IKKD adalah versi Berbahasa Indonesia dari 

instrument tes keperibadian klinis untuk populasi 
dewasa “Millon™ Clinical Multiaxial Inventory edisi 
ke-III. Kelebihan dari instrumen ini bila 
dibandingkan dengan inventori sejenis lainnya 
adalah

Workshop Kit : 

Tanggal : 16 November 2012 

Waktu : 08.00 – 17.00 WIB

Biaya : Rp 2.800.000,-.

B.TERM 2 : IKKD

Sekapur Sirih
Kompetensi yang selalu terbarui (up to date) dalam 
penggunaan instrumen tes psikologi tentu sangat 
dibutuhkan oleh siapapun yang berkecimpung 
dalam dunia psikologi. Perkembangan dinamika 
manusia selalu menuntut adanya penyempurnaan 
yang berkelanjutan dari setiap instrumen tes 
psikologi yang telah ada sehingga tetap sahih dan 
dapat diandalkan. Oleh karena itu dibutuhkan 
instrumen-instrumen tes psikologi baru yang dapat 
memenuhi kebutuhan untuk mengungkap aspek-
aspek psIkologis yang diperlukan, baik dalam 
ranah kognitif maupun personality. Untuk 
menjawab kebutuhan diatas maka kami 
memandang perlu untuk memperkenalkan 
beberapa instrumen tes psikologi generasi terbaru 
yang diperkirakan akan sangat membantu para 
praktisi psikologi dalam menjalankan tugas 
pekerjaannya.

A.TERM 1 : PRF
(Personality Research Form)

Douglas N. Jackson, Ph.D 

© 1964, 1974, 1984, 1997

Sampai saat ini instrumen tes Personality 

Research Form (PRF), yang pertama kali 

diperkenalkan pada tahun 1967, masih 

merupakan instrumen yang mewakili sebuah 

terobosan besar dalam bidang asesmen 

psikologi. PRF adalah salah satu instrumen 

asesmen psikologi yang paling sering dikutip dan 

telah direfensikan lebih dari 1.500 kali dalam 

berbagai literatur penelitian.

Penggunaan PRF utamanya adalah untuk: 

Penilaian kepribadian untuk populasi dewasa  

normal, seleksi personil, dan dalam sesi konseling 

serta penelitian yang membutuhkan cakupan yang 

luas dari dimensi kepribadian manusia.

 (1) Keringkasan item. (2) Rujukan teoritis yang 
komprehensip dan up to date. (3) Format multi 
poros (multiaxial).(4) Penggunaan Skor Base Rate, 
dan(5) Kedalaman interpretasi.

IKKD berawal dari gagasan Theodore Millon 
untuk menghadirkan instrumen tes kepribadian 
klinis yang ringkas namun tetap dapat memetakan 
aspek-aspek klinis dari kepribadian individu 
dewasa. Dengan 175 item IKKD jauh lebih ringkas 
dibanding instrumen sejenis tetapi mampu 
menghasilkan profil klinis dan perilaku dari 
kepribadian individu secara multi poros. Aspek-
aspek yang dipetakan antara lain ;(1) Profil 
Kepribadian Klinis. (2) Profil Kepribadian Patologis. 
(3)Sindrom Klinis. (4)Sindrom Klinis Yang Parah. 
Disamping itu pengguna juga sangat terbantu 
dengan adanya indicator validitas respon yang bisa 
dilihat dari : (1) Skala Invaliditas (2) Skala 
Desirabilitas dan (3) Skala Inkonsistensi.

Di sisi lain, terminologi atau pembacaan item 
yang ditampilkan juga cukup mudah untuk 
dipahami oleh sekurangnya individu dewasa. 
Setidak cukup mudah untuk dibaca oleh individu 
yang memiliki tingkat pendidikan setingkat kelas 2 
SMP atau kelas 8. Mayoritas pasien atau individu 
mampu menyelesaikan untuk memberi respon atas 
item-item dalam wkatu 30-45 menit. 

Dengan demikian ini akan sangat mengurangi 
kemungkinan pasien mengisinya dengan 
kelelahan, melebih-lebihkan, dan atau mengisi 
dengan semangat penolakan.

 
IKKD manual, 10 (buklet tes), 50 lembar 
jawaban, scoring software, dan slide 
materi training berisi materi dari 
Theodore Millon, Ph.D dalam CD ROM.

Wokshop Kit :

Tanggal : 17 November 2012 

Waktu : 08.00 – 17.00 WIB

Biaya : Rp 3.250.000,-.
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