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LAPORAN KEPRIBADIAN

I DATA PRIBADI
Nama : Ahmad Mulyadi
Tgl Lahir : 3/2/1978
Usia saat tes : 40 Tahun 0 Bulan 25 Hari 
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : Lulus S-1
Agama :

II WAKTU PEMERIKSAAN
Waktu : 3/27/18 13:29
Tempat : Online

III PSIKOGRAM
Trait 
Trait Kategori Skor %
Extrovert Tidak 2 7%
Introvert Dominan 28 93%
Sensing Dominan 18 60%
Intuiting Tidak 12 40%
Thinking Dominan 16 53%
Feeling Tidak 14 47%
Judging Dominan 20 67%
Perceiving Tidak 10 33%

Kombinasi sifat :

ISTJ
(Introvert Sensing Thinking Judging)



Need (Adaptasi EPPS)
Need Kategori Skor %
Achievement (Ach) Tinggi 20 67%
Deference (Def) Rata-rata 14 47%
Order (ord) Tinggi 24 80%
Exhibition (exh) Rata-rata 14 47%
Autonomy (aut) Rata-rata 16 53%
Affiliation (aff) Rata-rata 14 47%
Intraception (int) Tinggi 24 80%
Succorance (suc) Rata-rata 8 27%
Dominance (dom) Rata-rata 14 47%
Abasement (aba) Rata-rata 18 60%
Nurturance (nur) Tinggi 20 67%
Change (chg) Rata-rata 14 47%
Endurance (end) Tinggi 24 80%
Heterosexuality (het) Rata-rata 10 33%
Aggresssion (agg) Rendah 4 13%

Skor tertinggi : 24
Skor terendah : 4
Range : 20
Fraksi Kategori : 6,67



Minat (Adaptasi RIASEC)
Minat Prioritas Skor %
Kerja Lapangan / Realistic (R) 3 10 50%
Analisis / Investigative (I) 1 12 60%
Kerja Kreatif / Artistic (A) 6 4 20%
Sosial (S) 3 10 50%
Persuasi & Kepemimpinan / Enterprising (E) 5 8 40%
Administratif / Conventional (C) 1 12 60%



IV HASIL SKORING DAN INTERPRETASI

No
. Aspek Psikologis Kategori/

Prioritas Penjelasan

A SUMBER ENERGIMU

Introvert Dominan Kamu cenderung mendapatkan energi dari internal, 
dari dalam diri sendiri, dengan menyendiri, 
merenung, membaca, menulis  kamu akan 
mendapatkan energimu. Kamu mampu bekerja 
sendiri, penuh konsentrasi dan fokus dan bagus 
dalam pengolahan data secara internal dan 
pekerjaan back office. Fokuslah pada kondisi 
terbaikmu sendiri, jika kamu butuh mengisi energi, 
ambil waktu untuk berbincang dengan diri sendiri.

B JENIS INFORMASI YANG SERING KAMU PAKAI

Sensing Dominan Jenis data dan informasi yang  lebih kamu respon 
sebagai bahan pengambilan keputusan adalah 
data/info  yang cenderung pada fakta, sudah 
terbukti, kekinian, konkrit dan praktis. Kamu realistis 
dan melihat data apa adanya (tangible), fokus pada 
masa kini (apa yang bisa diperbaiki sekarang) dan 
apa yang terlihat panca indera. Sifat ini  bagus 
dalam perencanaan teknis dan detail aplikatif.

C CARA KAMU MENGAMBIL KEPUTUSAN

Thinking Dominan Kamu cenderung mengambil keputusan dengan 
menggunakan logika dan kekuatan analisa. Kamu 
cenderung berorientasi hal-hal objektif, terkesan 
kaku dan keras kepala. Kamu menerapkan prinsip 
dengan konsisten sehingga bagus dalam melakukan 
analisa dan menjaga prosedur/standar.

D CARA ACTION KAMU
Judging Dominan Gaya mengatur/aksimu bertumpu pada rencana 

yang sistematis, serta senantiasa berpikir dan 
bertindak teratur (tidak melompat-lompat). Tidak 
suka hal-hal mendadak dan di luar perencanaan dan 
ingin melaksanakan sesuatu berjalan sesuai yang 
sudah direncanakan.  Kamu bagus dalam 
penjadwalan, penetapan struktur, dan perencanaan 
step by step.

E SIKAP KERJA KAMU

1 Endurance / Ketekunan dan Daya 
Tahan

Tinggi Kamu punya tanggung jawab tinggi terhadap 
pekerjaan, menyelesaikan apa yang telah dimulai. 
Mau bekerja keras dalam menyelesaikan 
masalah/teka-teki. Tekun dan tidak mudah jenuh 
dengan situasi yang dihadapi. Mampu menghindari 
segala macam godaan/gangguan  yang 
menyebabkan menyimpang dan tidak fokus.



2 Change / Perubahan Rata-rata Ketertarikan pada situasi baru berada pada batas 
wajar atau sedang. Kamu kadang butuh variasi 
dalam bekerja/belajar, namun juga bisa merasa 
nyaman menjalani aktivitas rutin dan bisa tenang 
berdasarkan kebiasaan.

3 Achievement / Pencapaian & Prestasi Tinggi Kamu punya dorongan yang tinggi untuk bertindak 
lebih baik/optimal, tertarik dengan tugas 
menantang dan rumit.

4 Order / Keteraturan & Struktur Tinggi Kamu punya kecenderungan memiliki keteraturan 
yang tinggi, terorganisir, rapi termasuk dalam 
perencanaan dan aktivitas.

5 Autonomy / Otonomi dan Independensi Rata-rata Kamu punya prinsip namun kadangkala masih harus 
mencari persetujuan orang lain untuk bertindak 
demi kepantasan umum. Tingkat ketergantunganmu 
terhadap orang lain masih dalam batas wajar 
sebagai makhluk sosial. 

F SIKAP SOSIAL KAMU

1 Affiliation / Bekerjasama Rata-rata Kamu mampu bekerjasama namun tidak ingin 
terlalu tergantung pada bantuan orang lain. 
Kemampuan adaptasi dan bergaul masih dalam 
batas wajar. 

2 Intraception / Memaknai Tinggi Kamu mudah berintrospeksi, menilai dan 
mengevaluasi diri sendiri dan perasaanmu. Kamu  
juga mampu memahami maksud orang lain

3 Abasement / Mengakui kesalahan Rata-rata Kamu bisa mengakui kesalahan jika bersalah, mudah 
memaafkan dan mudah meminta maaf. 
Menghindari perselisihan yang tidak prinsip. Tidak 
terlalu inferior atau superior, sikap masih dalam 
batas wajar.

4 Deference / Menghormati Orang Lain Rata-rata Kamu tidak terganggu dengan kesuksesan orang lain 
dan percaya pada diri sendiri, namun masih mau 
menampung pendapat orang lain atau melakukan 
sesuatu yang secara umum pantas demi untuk 
menghormatinya.

5 Nurturance / Membantu & Menolong Tinggi Pribadi terbuka, mudah tergerak dan punya inisiatif 
tinggi untuk membantu orang lain, santun dan 
mudah bersimpati.

6 Succorance / Dikasihani & diperhatikan Rata-rata Kamu pribadi yang bisa berlaku independen, tidak 
terlalu tergantung dengan situasi sosial, namun 
kadangkala butuh untuk memperlihatkan 
masalahmu agar orang lain mengerti. Sikap ini masih 
dalam batas wajar.

7 Dominance / Dominan & Memimpin Rata-rata Kamu pribadi yang netral terhadap situasi sosial, 
tidak terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin 
atau mengarahkan orang lain seperti keinginanmu 
namun bisa memimpin jika terpaksa. 



G SIKAP DIRI KAMU

1 Exhibition / Pamer & Dikagumi Rata-rata Kamu mempunyai potensi untuk dipamerkan, 
namun kamu tidak menampilkan semuanya. Kamu 
paham situasi sosial sehingga tahu kapan, dimana 
dan kepada siapa harus menunjukkan kemampuan. 

2 Heterosexuality / Tertarik lawan jenis Rata-rata Ketertarikanmu untuk bergaul dengan lawan jenis 
ada dibatas kewajaran untuk mendapatkan afeksi 
dan perhatian dari lawan jenis

3 Aggresssion / Menyerang & Marah Rendah Kamu adalah pribadi yang tenang, mengandalkan 
kedamian, saling menerima, menghindari konflik 
dan konfrontasi

H MINAT

1 Kerja Lapangan / Realistic (R) Sedang Aktivitas-aktivitas kerja yang bersifat praktis, cepat 
menangkap masalah dan mencari solusinya. Bekerja 
dengan tanaman, hewan, dan material-material lain 
yang terlihat, seperti kayu, mesin, alat, dll. kegiatan 
luar ruang. Minat kamu dibidang ini sedang, bisa 
kamu jadikan alternatif pilihan jika peluang pada 
minat yang lainnya tidak tersedia

2 Analisis / Investigative (I) Sangat 
Tinggi

Aktivitas-aktivitas kerja yang lebih banyak 
membutuhkan pemikiran mendalam, bekerja 
dengan ide dan kekuatan berpikir daripada 
melakukan aktivitas kerja fisik. Mencari fakta-fakta 
dan menganalisis masalah secara internal (aktivitas 
mental) daripada melakukan aktivitas mem-persuasi 
atau mengarahkan orang lain. Minat kamu dibidang 
ini Sangat tinggi, pilihlah karir dan pekerjaan di 
bidang minat ini

3 Kerja Kreatif / Artistic (A) Sangat 
Rendah

Aktivitas-aktivitas kerja yang berhubungan dengan 
sisi artistik dari sesuatu hal/benda/obyek, seperti 
bentuk, desain, dan pola-pola. Merupakan ekspresi 
diri. Mengatur dan menyusun pola kerja sendiri 
tanpa mengikuti seperangkat aturan yang baku. 
Minat kamu dibidang ini sangat rendah, pilihlah 
karir yang lainnya selain bidang minat ini

4 Sosial (S) Sedang Aktivitas-aktivitas kerja yang berhubungan dengan 
individu lainnya. membantu dan memajukan orang 
lain. lebih suka berkomunikasi dengan orang lain 
daripada bekerja dengan obyek, mesin, atau data. 
Suka mengajar, memberikan saran, membantu, 
memberikan pelayanan pada orang lain. Minat 
kamu dibidang ini sedang, bisa kamu jadikan 
alternatif pilihan jika peluang pada minat yang 
lainnya tidak tersedia



5 Persuasi & Kepemimpinan / 
Enterprising (E)

Rendah Aktivitas-aktivitas kerja yang bersifat memulai 
sesuatu atau membangun dari awal (start-up), 
termasuk juga melaksanakan proyek. Hal-hal yang 
‘berbahaya’, terutama dalam bisnis. Meyakinkan 
dan memimpin orang lain dan membuat keputusan. 
Mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan. 
Mengambil tindakan daripada berpikir mendalam. 
Minat kamu dibidang ini rendah, pilihlah karir yang 
lainnya selain bidang minat ini

6 Administratif / Conventional (C) Sangat 
Tinggi

Aktivitas-aktivitas kerja dengan aturan main yang 
jelas. Suka prosedur dan standar, dan tidak 
bermasalah dengan rutinitas. Bekerja dengan data 
dan detail daripada bermain dengan ide. Pekerjaan 
dimana garis wewenang telah ditetapkan dengan 
jelas. Minat kamu dibidang ini Sangat tinggi, pilihlah 
karir dan pekerjaan di bidang minat ini

I GAYA BERFIKIR DAN GAYA BELAJAR  TERBAIK

Untuk memahami sesuatu,gunakan sumber pemahaman internal seperti membaca buku, menulis ulang, 
mengerjakan soal, mengutak utik objek, baca artikel internet, video. Carilah contoh konkrit untuk bisa 
kamu amati tiru modifikasi, yang kelihatan, tang terukur dan yang sudah terbukti sebagai bahan 
contekan, lakukan berulang ulang untuk mengingat secara detail. Semakin banyak panca indera yang 
terlibat semakin bagus.  Setelah itu silahkan kamu analisa dengan nalarmu, simpan hasil proses 
berfikirmu dalam media tertentu (kertas, hp, laptop) agar mudah mengaksesnya dan coba buat 
hubungan sebab akibat atau buat rumus baru. Finally, konsistenlah dengan pemahamanmu sebelum 
mempelajari yang lainnya.

V DESKRIPSI INTERPRETASI

Pribadi yang tenang, pendiam dan serius meraih kesuksesan. Bermodal utama ketelitian dan kehandalan 
dalam bekerja. Orang yang praktis, berorientasi pada fakta, realistis, dan bertanggung jawab. Memutuskan 
apa yang harus dilakukan dengan logis, dan bekerja dengan tekun pada satu hal tanpa mempedulikan 
gangguan. Merasa senang dengan segala sesuatu yang tertib dan teratur, baik pada pekerjaan, rumah, dan 
kehidupan mereka. Memegang nilai-nilai tradisi dan loyal. Merasa dapat diandalkan dan memiliki niat baik, 
namun kadang mengalami kesulitan dalam memahami dan merespon perasaan orang lain.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

1 KELEBIHAN



 Kamu mampu untuk bekerja keras mencapai tujuanmu, menyelesaikan hingga selesai dan cenderung bisa 
menghindari gangguan/godaan untuk tidak fokus. Namun jangan asal tahan yang tidak didasari 
pertimbangan lain (rigid). Ketertarikanmu pada situasi baru berada pada batas wajar atau sedang. Kamu 
butuh variasi dalam bekerja/belajar, namun juga bisa merasa nyaman menjalani aktivitas rutin. Kamu 
mampu bekerjasama namun tidak ingin terlalu tergantung pada bantuan orang lain.  Kamu punya dorongan 
tinggi untuk mencapai hasil kerja/belajar sebaik mungkin, mau menerima tantangan. Dengan begitu kamu 
akan dikenal secara kemampuan dan menjadi lebih baik dari orang lain. Namun kamu perlu waspadai jangan 
sampai dorongan ini menjadi ambisius yang merugikan.  Kamu cenderung untuk teratur, jelas, terstruktur 
dan rapi. Mampu membuat rencana sebelum melaksanakannya dan menjaganya berjalan sesuai rencana. 
Mampu memperinci pekerjaan berdasarkan urutan/standar/sistem tertentu. Namun begitu kamu perlu 
waspada, jangan sampai kekuatan ini justru mengurangi kreatifitas hanya karena takut menyimpang. Kamu 
mampu menangkap maksud, menganalisa motivasi dan perasaan diri sendiri serta orang lain. Mampu 
memahami perasaan orang lain, menempatkan diri pada posisi orang lain, memahami orng lain dengan 
melihat latar belakang tingkah lakunya dan bukan dari hanya yang dilakukannya. Memperikirakan apa yang 
akan dilakukan orang lain dengan motivasinya. Namun kamu tetap harus bisa mengambil jarak. Kamu bisa 
mengakui kesalahan jika bersalah, mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Menghindari perselisihan 
yang tidak prinsip. Bisa berdamai dengan diri sendiri. Tidak terlalu inferior atau superior, mampu bersikap 
dalam batas wajar. Kamu tidak terganggu dengan kesuksesan orang lain dan percaya pada diri sendiri, 
namun masih mau menampung pendapat orang lain atau melakukan sesuatu yang secara umum pantas 
demi untuk menghormatinya. Kamu punya dorongan kuat untuk menolong orang yang butuh pertolongan, 
memperlakukan orang lain dengan baik, simpatik, menyenangkan dan berbaik hati. Mengampuni dan 
berlaku dermawan. Butuh mengasuh dan mengasihi orng lain. Namun jangan sampai kelebihan ini 
menjadikanmu kurang rasional. Kamu mempunyai potensi untuk dipamerkan, namun kamu tidak 
menampilkan semuanya. Kamu paham situasi sosial sehingga tahu kapan, dimana dan kepada siapa harus 
menunjukkan kemampuan.  Ketertarikanmu untuk bergaul dengan lawan jenis ada dibatas kewajaran untuk 
mendapatkan afeksi dan perhatian dari lawan jenis, bukan tidak tertarik namun tidak berlebihan selayaknya 
manusia normal.

2 PERLU DIKEMBANGKAN

 Sebanrnya kamu punya prinsip namun kadangkala masih harus mencari persetujuan orang lain untuk 
bertindak demi kepantasan umum. Jika itu untuk menghormati tidak masalah, namun jika itu membuatmu 
menjadi tergantung dan cenderung menjadi orang lain maka kamu harus tegas dan sedikit cuek dengan 
penilaian orang. Kamu mampu bekerjasama namun tidak ingin terlalu tergantung pada bantuan orang lain. 
Ini bukan berarti kamu tidak perlu meningkatkan skill kerjasama dan bernegosiasi. Era kompetisi sudah 
hampir beralih ke era kolaborasi. Tetaplah independen namun harus tetap mampu menjalin kerjasama jika 
diperlukan. Kamu pribadi yang netral terhadap situasi sosial, dan tidak terlalu berambisi untuk menjadi 
pemimpin.Namun bukan berarti kamu tidak perlu meningkatkan skill leadershipmu, kadangkala situasi dan 
kondisi mengharuskanmu mengambil peran menjadi pemimpin, bisa jadi itu adalah peluangmu.Ingat, nasib 
baik adalah bertemunya peluang dan kesiapan. Tetaplah asah kemampuan memimpinmu.

3 PERLU DIPERBAIKI

 Kamu adalah pribadi yang tenang, mengandalkan kedamian, menghindari konflik dan konfrontasi. Itu baik, 
namun adakalanya kamu harus mampu menyuarakan kebenaran dan mampu untuk bilang tidak.



Mentor,

Muhammad Arif Setianto


