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PETUNJUK PELAKSANAAN 
PELATIHAN KEPRIBADIAN DAN PUBLIC RELATION
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
TAHUN 2009

A. 	LATAR BELAKANG

Kepribadian merupakan salah satu faktor dominan yang menentukan sikap dan perilaku manusia. Sebagai seorang mahasiswa, kepribadian yang baik atau etis perlu
dimiliki agar ia dapat mengatur bagaimana berhubungan dengan orang lain, bekerja
sama secara efektif dan saling menguntungkan serta membentuk citra positif bagi
almamater. 

Setiap orang mempunyai sisi-sisi kepribadian yang menarik, tetapi tidak semua orang mampu mengeksplorasikannya untuk mencapai keberhasilan. Sangat penting bagi setiap orang untuk belajar mengenal kepribadian diri sendiri sebagai awal untuk memahami pribadi orang lain dan bekerja sama dengan mereka untuk meraih keberhasilan.

Hampir semua kegiatan, resmi maupun tidak resmi mulai dari dunia industri/niaga, olah raga, politik/pemerintahan, militer, hiburan, dan sektor-sektor lainnya tidak terlepas dari aspek kegiatan public relations.

Sangat penting bagi para mahasiswa untuk mempelajari Public Relations sebagai sub bidang komunikasi  sebagai kegiatan yang menjadi jembatan lembaga institusi dengan publiknya atau sarannya guna memperoleh mutual understanding antar keduanya.

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat memiliki
kemampuan mengendalikan dan mengelola diri sendiri, bekerja  dan belajar dengan lebih baik, serta mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, yaitu sesama rekan mahasiswa, dosen,  serta relasi di luar instansi pendidikan.

b.  Tujuan 

Penyelenggaraan Pelatihan Kepribadian dan Public Relation Bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Tahun 2009 ini memiliki tujuan sebagai berikut:
	Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengendalikan dan mengelola diri sendiri, bekerja dan belajar dengan lebih baik, serta mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, yaitu sesama rekan mahasiswa, dosen,  serta relasi di luar instansi pendidikan.
	Memandu mahasiwa untuk memahami lebih dalam praktik public relations.



C. Peserta

Peserta Pelatihan Kepribadian dan Public Relation Bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Tahun 2009 ini berjumlah .... mahasiswa, yang terdiri dari mahasiswa perwakilan dari masing-masing fakultas dengan ketentuan sebagai berikut. 
	terdaftar sebagai mahasiswa UM angkatan tahun 2009/2010;

tinggi badan minimal 155 cm (putri) dan 160 cm (putra) dengan berat badan ideal/seimbang;
berkepribadian menarik dan komunikatif;
bersedia mengikuti kegiatan pelatihan dari awal sampai dengan selesai.

Daftar nama peserta adalah sebagai berikut:

D. PEMATERI

Pemateri Pelatihan Kepribadian dan Public Relation Bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Tahun 2009 terdiri dari adalah para praktisi yang memiliki keahlian di bidang kepelatihan kepribadian dan public relation dari luar Universitas Negeri Malang, yaitu
 
	Wiwin Lukitohadi
	Agus Widodo
	Maria Indah Susanti
	Desi Wahyuningrianti


E. METODE

Metode yang digunakan dalam Pelatihan Kepribadian dan Public Relation Bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Tahun 2009, adalah:
	Pembahasan konsep, 

quiz, 
communications game, 
diskusi kasus, 
latihan/role play.










F. JADWAL
NO
HARI, TANGGAL
PUKUL
KEGIATAN
TEMPAT
1
Sabtu,
7 Nop 2009
07.30-08.00
Registrasi Peserta
R. Sidang Senat (Gedung A3, lantai 2)


08.00-08.30
Pembukaan



08.30-09.00
Pentingnya kepribadian



09.00-09.30
Kepribadian keturunan atau hasil belajar ?



09.30-11.00
Pengelompokan Kepribadian & Kepribadian Idaman



11.05-12.00
Tes Kepribadian Seft Report Test & Class Test



12.00-13.00
ISHOMA



13.00-14.00
Langkah Sistematis dalam meningkatkan kerpibadian



14.00-15.00
Prinsip-prinsip kepribadian: Jalan menuju peningkatan hubungan dengan orang lain



15.00-15.30
ISHO



15.30-16.15
Kekuatan kepribadian: sumber kekuatan untuk mencapai prestasi



16.15-17.00
Penutup : Bebaskan diri dari paradigma negative & Pengisian Kuesioner

2
Minggu,
8 Nop 2009
08.00-09.00
Konsepsi dan Praktek Publik Relations sebagai komunikator



09.00-12.00
Praktik Publik Relations dan Mengemas komunikasi



12.00-13.00
ISHOMA



13.00-15.00
Publik Relations, Media Massa dan Praktik lainnya  



15.00-15.30
ISHO



15.30-16.15
Praktik Publik Relations dalam memahami public



16.15-17.00
Penutup: Pencerahan & Pengisian Kuesioner


Jadwal bersifat tentatif, dapat berubah sewaktu-waktu

   
G. PANITIA 
Susunan panitia Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM-TL)/Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Kader Bangsa Gelombang I dikukuhkan ke dalam SK Rektor Universitas Negeri Malang.
Malang, 26 Oktober 2009
Pembantu Rektor 
Bidang Kemahasiswaan,



Kadim Masjkur
NIP 19541216 198102 1 001

