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Beberapa kegiatan yang dilakukan: 

- Pelayanan tes psikologis, konsultasi psikologis, dan terapi psikologis bagi 

kalangan Untar maupun non Untar 

Pelayanan tes psikologis, konsultasi, maupun terapi psikologi saat ini menunjukkan 

kecenderungan yang meningkat. Semakin banyak klien, baik individual, maupun 

organisasi/instansi/perusahaan yang menggunakan jasa psikologis dari Pusat 

Bimbingan dan Konsultasi Psikologi (PBKP) Untar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, 

untuk menunjang program pelayanan ini, dibutuhkan alat-alat tes baru, dan juga 

pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan kebersihan ruang-ruang 

konsultasi dan ruang penunjang lainnya. 

 

- Pengembangan psikolog 

Peningkatan kompetensi merupakan salah satu hal yang mutlak perlu dilakukan oleh 

seorang psikolog ketika ia berkecimpung dalam dunia profesionalisme khususnya. 

Untuk dapat membantu memberikan pendampingan atau solusi bagi para pengguna 

jasanya, psikolog harus senantiasa mengembangkan dirinya. Untuk itu dibutuhkan 

suatu perencanaan pengembangan psikolog serta anggaran yang menunjang 

pengembangan tersebut.  

 

Pengembangan diri dapat diperoleh melalui partisipasi dalam pelatihan-pelatihan 

ataupun workshop-workshop yang memiliki topik lebih sesuai dengan perkembangan 

jaman. Selain itu, pengembangan kompetensi dapat juga diperoleh dengan 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan para psikolog agar terbiasa 

menangani klien-klien, maupun situasi-situasi spontan. 

 

- Seminar dan pelatihan di bidang pendidikan, seminar tentang family problems, 

seminar di bidang industri dan organisasi 

Seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PBKP masih akan terus 

dikembangkan guna mengembangkan kemampuan dan keterampilan para psikolog 



maupun peserta. Pada akhirnya apa yang didapatkan dari seminar dan pelatihan ini 

akan dapat diterapkan kepada masyarakat. Beberapa topik yang akan diangkat dalam 

seminar dan pelatihan, di antaranya adalah: PAUD, anak kebutuhan khusus, keluarga, 

lansia, pensiun, kepemimpinan, dan masih memungkinkan topik lain yang sesuai 

dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. 

 

- Konsultasi psikologi gratis 

Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan konsultasi psikologis. Namun, 

selama ini mereka mengabaikannya karena merasa masalah tidak perlu diselesaikan 

secara psikologis, hanya masalah fisik saja yang memerlukan penanganan. Selain itu, 

alasan lain mengapa kondisi psikologis jarang mendapat penanganan adalah kendala 

finansial, sebab berkonsultasi ke psikolog identik dengan biaya yang mahal. Untuk 

membantu memberikan pengalaman yang lebih positif serta membantu masyarakat 

memperoleh layanan konsultasi psikologi gratis, maka program ini diajukan 
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