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PT Anugerah Nusa Dinamika atau disebut AND-

Learning & Coaching merupakan konsultan

psikologi dan manajemen yang berorientasi

pada pengembangan sumber daya manusia baik

secara pribadi maupun SDM dalam ruang

lingkup organisasi. Karena kami percaya bahwa

manusia yang handal merupakan aset terbesar

dalam organisasi apapun juga, sehingga dengan

melakukan seleksi dengan tepat,

mengembangkan dengan optimal dan

mengevaluasinya secara berkesinambungan

akan membantu organisasi menjadi besar dan

kuat.

Pengalaman kami dalam melakukan riset

perilaku, dapat membantu organisasi untuk

mengelola SDM yang ada dengan optimal. Area

pelayanan yang kami lakukan adalah mulai dari

proses seleksi melalui psikotes dengan berbagai

metoda yang kami kembangkan, sehingga

tingkat akurasinya menjadi sangat tinggi. Hasil

Psikotest ini, dapat digunakan untuk

memperoleh TNA training yang tepat serta

disupport dengan sistem organisasi yang handal

melalui pelayanan konsultansi. Sehingga pada

akhirnya kompetensi SDM yang ada dapat

diukur melalui metoda assessment centre dan

dilakukan coaching & counseling yang

terstruktur.

PROFILE

Interactive 

Self Exploration

Experiential Learning

Dynamic
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VISI & MISI
VISI : Menjadi perusahaan yang bertaraf Internasional

dalam memberi pelayanan bagi organisasi di Indonesia.

MISI  : Perusahaan berorientasi pada :

Klien adalah fokus
terpenting bagi perusahaan

kami dan kami terus
bertekad untuk 

memberikan pelayanan
terbaik melalui kompetensi
yang berkualitas yang  kami 

miliki. 

Kejujuran menjadi dasar
bagi kami dalam melayani
klien internal dan eksternal

yang merupakan modal 
untuk membangun

kepercayaan.

Pelayanan yang selalu
mengikuti trend

perkembangan bisnis melalui
inovasi yang 

berkesinambungan untuk 
menghasilkan produk yang 

berkualitas.

Kami berupaya memberikan
jasa pelayanan yang optimal 
dalam membantu organisasi

didalam pengembangan bisnis
dan pencapaian keuntungan

yang tinggi.

Kualitas pelayanan
merupakan semangat yang 
kami berikan kepada klien

melampaui ekspektasi yang 
diharapkan. 
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• AND Learning & Coaching telah menyusun metode yang efektif
dalam membantu seseorang mengimplementasikan
keterampilan baru tersebut dalam lingkungan kerja, Sehingga
dampak perubahan keterampilan, pengetahuan dan sikap
barunya dapat di observasi dengan detail

• Perubahan perilaku (behavior change) merupakan aspek yang
mutlak harus diukur, karena merupakan bukti dari keberhasilan
sebuah training.

• Setelah pelatihan trainer akan melakukan coaching session pada
peserta melalui media : email, sms, telepon, fax. Dengan tujuan
memberikan masukan dan konsultasi mengenai penerapan dari
keterampilan barunya.

• Jika diperlukan AND Learning & Coaching juga membantu
membuat form efektivitas pelatihan, sesuai dengan topik
pelatihan untuk membantu memonitor seberapa besar
partisipan mengimplementasikan keterampilan barunya.

Before

Knowledge

Skill Attitude

Accelerated 
Learning 
Based  on 

Adult 
Learning

Psychological 
Approach 

with 
Coaching & 
Counseling 
Activities

Exclusive 
Customized 

Modul Based 
on Industry

After

Evaluation 
Program with 

Coaching 
Session 

to ensure the 
Action Plan 

will    be 
Execute

• Pelatihan merupakan proses pembelajaran bagi
seseorang untuk meningkatkan pengetahuan
(knowledge), keterampilan (skill) dan sikap
(attitude).

• Memadukan agar ketiga aspek tersebut dapat
terpenuhi dalam pelatihan, perlu memahami
proses pembelajaran orang dewasa (Adult
Learning Process).

• Pelatihan yang kami lakukan telah terbukti
memberikan dampak yang besar terhadap
perubahan perilaku kerja dengan metode self
exploration, building block dan purpose driven
work.
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Leadership in Action

Program yang dipersiapkan secara ekstensif
untuk membantu peserta lebih efektif menjadi

pemimpin didalam organisasi.

• Program 2-3 hari yang dilakukan secara in
house dengan komposisi 70% praktek dan
30% teori.

• Mengembangkan kepemimpinan bersinergi
tinggi terhadap strategi perusahaan.

• Memahami role kepemimpinan berdasarkan
pengembangan sikap dan emotional
quotient.

• Mengembangkan kekuatan dalam
membangun trust, melakukan mentoring,
empowering other, charistmatic.

Problem Solving & 
Decision Making

Menyelesaikan suatu masalah secara
terstruktur, detail dan sistematis sehingga

mampu menghasilkan keputusan yang baik.

• Program 2-3 hari yang dilakukan secara in
house dengan praktek berkesinambungan.

• Mampu mengidentifikasikan masalah
dengan tajam dan akurat.

• Mampu melaksanakan proses PSDM
dengan matang dengan 5 ( lima) tahapan
problem solving.

• Mampu mengambil keputusan dengan
baik dan tepat.

DISC Personal Profile

Memahami karakteristik kepribadian dan cara
menghadapinya, sehingga mampu

membangun hubungan kerja yang efektif.

• Program 2 hari yang dilakukan secara in
house dengan praktek berkesinambungan.

• Mampu mengidentifikasikan masalah
dengan tajam dan akurat.

• Mampu melaksanakan proses PSDM
dengan matang dengan 5 (lima) tahapan
problem solving.

• Mampu mengambil keputusan dengan
baik dan tepat.

Progresive Interview

Membantu meningkatkan kemampuan
melaksanakan interview yang efektif dan
tajam dengan metode interview terbaru. 

• Program 1-2 hari yang dilakukan secara in
house dengan menggunakan teknik-teknik
terbaru.

• Menggunakan teknik interview based
competency yang handal bagi para leaders

• Mampu mengidentifikasikan informasi
yang bermanfaat dan penting untuk
memprediksi kinerja kandidat.

• Mampu melakukan interview dengan baik
dan akurat.

Handling Difficult 
People

Membantu menghadapi lingkungan kerja 
dengan berbagai perilaku yang 

mengindikasikan keterkaitan dengan kinerja.

• Program 2 hari yang dilakukan secara in
house dengan menggunakan teknik-teknik
terbaru.

• Memahami karakteristik perilaku normal
dan tidak normal yang menghambat
kinerja.

• Mampu membuat matriks perilaku dan
bagaimana cara-cara mengatasinya.

• Mampu menghadapi dan mengendalikan
perilaku dengan efektif.

Coaching & Counseling

Mampu melakukan coaching terhadap 
bawahan yang berdampak terhadap motivasi
dan kinerja bawahan dalam jangka panjang

• Program 2 hari yang dilakukan secara in
house dengan menggunakan teknik-teknik
terbaru.

• Mampu mengidentifikasikan masalah
secara komprehensif.

• Mampu mengembangkan sikap positif
terhadap proses pengembangan SDM.

• Mampu mempertahankan kinerja bawahan
dengan aktivitas coaching yang tepat.
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Supervisory Skill

Mampu melakukan supervisi bawahan
secara sistematis dengan menggunakan

berbagai tools management modern.

• Program 2 hari yang dilakukan secara in
house dengan menggunakan teknik-teknik
terbaru.

• Mampu men-supervisi dengan tepat sesuai
dengan karakteristik pekerjaan.

• Mampu mengenali standar kualitas kerja.
• Mampu melakukan controlling dan

monitoring dengan baik dan efektif.

Handling Conflict

Mampu mengelola konflik di tempat
kerja dengan efektif dan bisa

menyelesaikan dengan win win solution.

• Program 2 hari yang dilakukan secara in
house dengan menggunakan model role
play.

• Mampu mengelola konflik ditempat kerja
dengan efektif.

• Menemukan cara terbaik untuk mengatasi
konflik dengan matrix analysis.

• Mampu bersikap professional dalam
menghadapi konflik sehingga mengurangi
stress.

High Impact 
Presentation Skill

Mampu menyampaikan ide dan gagasan
dengan sistematis, menarik, menantang

dan membantu individu untuk percaya diri

• Program 2 hari yang dilakukan secara in
house dengan menggunakan teknik-teknik
presentasi terbaru.

• Mampu menyusun, melaksanakan dan
mengevaluasi presentasi dengan baik.

• Memanfaatkan seluruh fasilitas untuk
memberikan presentasi yang berkesan
positif.

• Mampu menyiapkan modul dan presentasi
yang baik dan persuasive.

Building Motivation at 
Work

Mampu membangun motivasi diri dan
bawahan untuk mencapai kinerja puncak
dan meningkatkan keterlibatan bawahan

• Program 2 hari yang dilakukan secara in
house dengan menggunakan teknik-teknik
terbaru.

• Membangun motivasi kerja yang efektif.
• Membangun cara berpikir positif dan

mampu mengaplikasikannya kedalam
dunia kerja.

• Meningkatkan level of resiliency (daya
tahan) dalam menghadapi tekanan kerja.

Performance 
Management

Mengembangkan performance kerja yang 
berdampak kuat terhadap pengembangan

perilaku positif dan berkinerja tinggi

• Program 2 hari yang dilakukan secara in
house dengan menggunakan model role
play.

• Mampu melaksanakan proses performance
management didepartemennya.

• Mampu mengelola proses performance
monitoring dan controlling yang efektif.

• Mampu mengevaluasi performance dan
memberikan rekomendasi perbaikan.

Managing Stress for Higher 
Productivity

Menghadapi tekanan kerja dengan 
penyesuaian pola berpikir dan analisis

masalah

• Program 2 hari yang dilakukan secara in
house dengan menggunakan teknik-teknik
relaksasi.

• Mampu memahami bagaimana dinamika
stress terjadi.

• Mampu mengidentifikasikan situasi-situasi
yang menimbulkan stress dan melakukan
coping dengan tepat.

• Mampu menggunakan stress sebagai faktor
yang meningkatkan produktivitas kerja.
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Training Kits
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9

Merupakan proses untuk mengukur

kompetensi seseorang melalui rangkaian

teknik seperti tes psikologi, simulasi yang

berhubungan dengan pekerjaan dan

interview berbasis perilaku yang bertujuan

untuk menggambarkan perilaku-perilaku

dengan kompetensi kriteria yang akan

dibandingkan dengan nilai ideal suatu

organisasi.

Assessment Center dijalankan dengan

standar etika yang baku dengan kualifikasi

assessor dan materi assessment center

yang menggambarkan simulasi posisi

jabatan. Proses pelaporan assessment

center juga mempertimbangkan bukti

evidence perilaku sebagai unjuk kinerja.
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1. Pembuatan Model Kompetensi 

(untuk perusahaan yang belum

memiliki model kompetensi) 

2. Review  Dimensi Perilaku

(untuk perusahaan yang telah

memiliki model kompetensi)

Focus  Group  

Disscussion

Behavior Event 

Interview

In Basket

Role Play

Psychological 

Testing

1.Evaluasi
2. Assesor 

Meeting
3. Reporting 

ASSESSMENT CENTER
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10

Merupakan metode yang dapat menilai 
kompetensi individu untuk 
menjalankan tugas pada posisi jabatan 
di masa mendatang dengan 
menggunakan serangkaian simulasi. 
Pelaksanaan Assessment Center 
mengacu pada proses yang memiliki 
karakteristik sbb :
• Acuan  Assessment Center haruslah 

spesifik : mengacu pada hasil
analisis jabatan dan kriteria target 
jabatan yang akan diduduki.

• Simulasi yang dilakukan dengan 
Multi-Battery Test : Menggunakan 
lebih dari satu simulasi yang dapat 
memancing munculnya perilaku 
efektif pada target jabatan.

• Penilaian Multi Assessor : 
Melibatkan lebih dari satu orang 
assessor untuk mengamati seorang
peserta pada simulasi yang 
berbeda.

• Bukti perilaku yang Konkret : 
Penilaian diberikan berdasarkan
hasil pengamatan assessor 
terhadap bukti perilaku peserta
yang muncul pada saat simulasi
dilakukan.

• Penetapan Konsensus : hasil
penilaian ditetapkan berdasarkan
konsensus para assessor dengan 
menggunakan assessor meeting.

Seluruh hasil simulasi menjadi
landasan penilaian dengan 
membandingkan antara unjuk kerja 
peserta dalam simulasi, dengan
persyaratan kompetensi pada target 
posisi jabatan.

Metoda Assessment Center

1. Mendapatkan gambaran mengenai
potensi dari setiap peserta.

2. Memetakan kompetensi dari
setiap peserta.

3. Melihat rentang yang terjadi 
antara standart kompetensi ideal 
dan standart kompetensi
minimum dengan kompetensi
aktual peserta.

4. Dapat dilakukannya pola
staffing/placement yang tepat
dalam rangka optimalisasi kinerja. 

5. Dasar pertimbangan
pengembangan karir dan promosi.

6. Dasar rencana program 
pembinaan dan pemberdayaan
bagi peserta.

Benefit Assessment Center
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SIMULASI URAIAN TUJUAN

Psychological
Testing

Peserta akan diberikan serangkaian tes dan
mengisi sejumlah questioner yang menjaring
potensi dan kekuatan bakat dalam suatu
pekerjaan.

Untuk melihat 
potensi dan bakat 
yang dimiliki oleh
individu terhadap 
suatu posisi jabatan 
tertentu.

Problem Analysis 
Peserta diperhadapkan pada suatu kasus yang
harus dianalisa dan diminta menuangkannya
dalam bentuk laporan tertulis.

Untuk melihat corak
berpikir dan
kemampuan
pemecahan masalah

Oral Presentation 
Exercises

Peserta memaparkan hasil dari analisa
dihadapan para assessor.

Mengukur
kemampuan peserta
didalam
mengungkapkan
secara lisan gagasan
hasil analisa
terhadap suatu
masalah

Group Discussion

Peserta diberikan tugas secara berkelompok
untuk mendiskusikan materi yang telah
ditentukan. Setiap peserta diminta untuk
mengkontribusikan sebagai individu, anggota
kelompok atau bagian dari suatu organisasi.
Seluruh peserta harus mencapai konsensus
untuk memecahkan masalah.

Untuk melihat
inisiatif dan
kontribusinya dalam
interaksi kelompok

Role Play

Peserta dihadapkan pada skenario dalam
situasi nyata dipekerjaannya. Ia diminta untuk
berhadapan langsung dengan pihak lain
diperankan oleh assessor dengan karakter
tertentu untuk membicarakan masalah yang
dihadapi dan mendiskusikan solusinya.

Untuk melihat
respon terhadap
situasi yang muncul
dalam berbagai
peran, tugas dan
tanggungjawab

In Basket

Inbasket terdiri dari beberapa email masuk
yang memberi kesempatan bagi peserta untuk
mengambil tindakan atas sejumlah masalah
yang dihadapi dalam kegiatan operasional
sehari-hari.

Untuk melihat
keterampilan
peserta dalam
mengelola pekerjaan
(kinerja kelompok, 
pemecahan masalah
dan pengambilan
keputusan)

Behavior Event 
Interview

Proses interview berbasis kompetensi dimana
peserta diminta untuk menceritakan
pengalaman spesifik ditempat kerja yang
memperlihatkan kompetensi yang diperlukan
untuk dapat berhasil sesuai dengan jabatan
yang akan diukur.

Untuk mendapatkan
informasi penting
mengenai perilaku
peserta dalam
menjalankan tugas
pekerjaannya

TOOLS ASSESSMENT CENTER
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Melakukan proses rekrutmen dan seleksi yang
benar merupakan fungsi manajemen yang paling
penting dalam organisasi. Hal ini dikarenakan
manusia merupakan aset penting dalam suatu
organisasi. Namun kerap kali proses ini tidak
mendapatkan perhatian penuh dan hanya
dilakukan secara seadanya saja, sehingga
akhirnya, bisa saja salah memilih orang yang
seharusnya ditolak dan menolak orang yang
seharusnya diterima. Perfomance kerja
seseorang tidak dapat diukur hanya dari
penampilan atau pandangan pertama saja,
namun lebih dari hal itu, perlu adanya sarana,
sistem atau teknik tertentu yang telah teruji
keakuratannya untuk melaksanakan Human
Assesment agar memperoleh orang yang benar
pada posisi yang tepat (The Right Man in The
Right Place).

Psikotes merupakan alat seleksi yang kerap
digunakan sebagai evaluasi terhadap perilaku
(kapasitas intelektual, dinamika kepribadian dan
sikap kerja) seseorang yang diperlukan dalam
jabatan tertentu.

PSIKOTES
Tes Tertulis
Interview

Karakteristik
Kepribadian, 
Keahlian dan

Sikap Kerja

Calon Kandidat

Right Man in the Right Place

ASPEK-ASPEK PSIKOLOGIS 
YANG DIUKUR
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PROPOSAL
PSIKOTES
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Melakukan proses rekrutmen dan seleksi yang benar merupakan

fungsi manajemen yang paling penting dalam organisasi. Hal ini

dikarenakan manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi.

Namun kerap kali proses ini tidak mendapatkan perhatian penuh dan

hanya dilakukan secara seadanya saja, sehingga akhirnya, bisa saja

salah memilih orang yang seharusnya ditolak dan menolak orang yang

seharusnya diterima. Karena perfomance kerja seseorang tidak dapat

diukur hanya dari penampilan atau pandangan pertama saja, namun

lebih dari hal itu, perlu adanya sarana, sistem atau teknik tertentu

yang telah teruji keakuratannya untuk melaksanakan Human Assesment

untuk mendapatkan orang yang benar pada posisi yang tepat (The Right

Man inThe Right Place)

Merupakan alat seleksi yang kerap digunakan sebagai

evaluasi terhadap perilaku (kapasitas intelektual, dinamika kepribadian

dan sikap kerja) seseorang yang diperlukan dalam jabatan tertentu.

PENDAHULUAN
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Dapat mengenal lebih dalam para calon karyawannya

sehingga memungkinkan untuk memperoleh kesesuaian

penempatan kerja dan perencanaan pengembangan SDM dan

unit kerjanya dengan lebih terarah.

Merupakan diri untuk menyadari kelebihan dan kekurangan

berkaitan  dengan  pekerjaan  yang  ditawarkan  serta mendorong

adanya pembenahan diri, serta membuka peluang untuk

mengoptimalkan potensinya.

MANFAAT PSIKOTES
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suatu proses pemilihan calon karyawan yang

dinilai paling sesuai untuk menduduki jabatan atau posisi

tertentu dalam organisasi dengan menggunakan

Ada 2 (dua) Metode Psikotes yang kami tawarkan, yaitu :

Proses pemilihan calon karyawan akan dilakukan

melalui beberapa tahapan dan pada setiap tahap calon

karyawan akan mendapat penilaian yang menentukan

untuk dapat atau tidak melanjutkan proses seleksi hingga

tahap akhir.

Seleksi 
Administrasi

Psikotes Wawancara
Final Reporting

(Recommended)

GUGUR
GUGUR

GUGUR

METODOLOGI PELAKSANAAN
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Proses pemilihan calon karyawan akan dilakukan

melalui rangkaian tahap yang memberikan

kesempatan pada calon karyawan untuk mengikuti

keseluruhan tahapan. Penilaian dibuat berdasarkan

analisa keseluruhan dari proses yang telah dijalankan

sehingga setiap peserta psikotes mempunyai

kesempatan yang sama.

ADMINISTRASI

PSIKOTES

WAWANCARA

LAPORAN 
HASIL

RECOMMENDED

NOT 
RECOMMENDED
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PSIKOTES

Mengukur beberapa
aspek potensial yang 
ada didalam diri
individu, yaitu:

mengukur
kapasitas intelektual
dalam melihat dan 
memahami masalah,
menganalisa, 
kemampuan verbal, 
kemampuan matematis, 
dsb

•

mengukur
potensi seseorang dalam
bekerja, baik ketekunan, 
ketelitian, daya tahan, 
ritme kerja, kemampuan
adaptasi, kebutuhan 
untuk berprestasi, dsb

melihat 
gambaran kepribadian 
seseorang dalam 
menghadapi masalah,
memandang diri,
penyesuaian  diri, relasi 
sosial, stabilitas emosi,
dsb

INTERVIEW

Wawancara 
dilaksanakan untuk 
menggali informasi-
informasi yang tidak
dapat diperoleh dari
psikotes atau probing
dari hasil psikotes

Gambaran performance 
seseorang melalui 
wawancara yang 
mendalam untuk 
mengukur kompetensi 
yang dikaitan dengan
perilaku yang dibutuhkan 
untuk suatu jabatan 
tertentu.
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Waktu yang dibutuhkan untuk proses penilaian dan analisa 

ditentukan berdasarkan jumlah peserta psikotes, sebagai berikut :

JUMLAH PESERTA WAKTU PENYELESAIAN

1 4 Peserta 1 2 hari

5 10 Peserta 3 hari

11 20 Peserta 5 hari

Lebih dari 20 Peserta Sesuai kesepakatan

CONTOH
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1 1 1 1 1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 60 100%

1 DAPAT DISARANKAN

2 DAPAT DISARANKAN

3 DAPAT DISARANKAN

4 DAPAT DISARANKAN

5 DAPAT DISARANKAN

6 DAPAT DISARANKAN

7 MASIH DISARANKAN

8 MASIH DISARANKAN

9 MASIH DISARANKAN

10 MASIH DISARANKAN

11 MASIH DISARANKAN

12 MASIH DISARANKAN

13 MASIH DISARANKAN

14 MASIH DISARANKAN

15 MASIH DISARANKAN

16 MASIH DISARANKAN

17 MASIH DISARANKAN

18 MASIH DISARANKAN

REPORTING
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OUR EVENT
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AND-Learning & Coaching memiliki :

 1 Ruang kapasitas 15 peserta (Psikotes)

 1 Ruang kapasitas 35 peserta (Training &

Psikotes)

 4 Ruang Interview

 2 Ruang Simulasi

 Fax and Free WIFI

 Fotocopy

Fasilitas
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