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LAPORAN KEPRIBADIAN

I DATA PRIBADI
Nama : Joni Mukidi
Tgl Lahir : 4/21/1980
Usia saat tes : 37 Tahun 10 Bulan 21 Hari 
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : Lulus S-2
Agama : Islam

II WAKTU PEMERIKSAAN
Waktu : 1/19/17 4:04
Tempat : Online

III PSIKOGRAM
Trait 
Trait Kategori Skor %
Extrovert Tidak 14 47%
Introvert Dominan 16 53%
Sensing Tidak 14 47%
Intuiting Dominan 16 53%
Thinking Tidak 8 27%
Feeling Dominan 22 73%
Judging Tidak 10 33%
Perceiving Dominan 20 67%

Kombinasi sifat :

INFP
(Introvert Intuiting Feeling Perceiving)



Need (Adaptasi EPPS)
Need Kategori Skor %
Achievement (Ach) Rendah 8 27%
Deference (Def) Rendah 8 27%
Order (ord) Rendah 6 20%
Exhibition (exh) Rendah 4 13%
Autonomy (aut) Rendah 2 7%
Affiliation (aff) Rata-rata 20 67%
Intraception (int) Rata-rata 18 60%
Succorance (suc) Rata-rata 16 53%
Dominance (dom) Rata-rata 14 47%
Abasement (aba) Rata-rata 12 40%
Nurturance (nur) Tinggi 30 100%
Change (chg) Tinggi 28 93%
Endurance (end) Tinggi 26 87%
Heterosexuality (het) Tinggi 24 80%
Aggresssion (agg) Tinggi 22 73%

Skor tertinggi : 30
Skor terendah : 2
Range : 28
Fraksi Kategori : 9,33



Minat (Adaptasi RIASEC)
Minat Prioritas Skor %
Kerja Lapangan / Realistic (R) 1 10 50%
Analisis / Investigative (I) 1 10 50%
Kerja Kreatif / Artistic (A) 1 10 50%
Sosial (S) 6 6 30%
Persuasi & Kepemimpinan / Enterprising (E) 1 10 50%
Administratif / Conventional (C) 1 10 50%



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

Intuiting Dominan Jenis data dan informasi yang lebih kamu respons 
sebagai bahan pengambilan keputusan dalah data 
yang bersumber dari ide kreatif , kemungkinan masa 
depan, pola hubungan, abstrak, konsep inovasi dan 
inspirasi. Kamu selalu melihat berbagai 
kemungkinan yang bisa terjadi, berpedoman pada 
imajinasi dan berfokus pada masa depan (apa yang 
mungkin dicapai di masa mendatang). Sifat ini bagus 
dalam penyusunan konsep, ide, dan visi jangka 
panjang.

C CARA KAMU MENGAMBIL KEPUTUSAN

Feeling Dominan Kamu cenderung mengambil keputusan dengan 
melibatkan perasaan, empati serta nilai-nilai yang  
kamu yakini. Kamu berorientasi pada hubungan dan 
subjektif. Tipe kamu akomodatif dan bisa terkesan 
memihak. Kamu memberikan empati dan 
menginginkan harmoni sehingga bagus dalam 
menjaga keharmonisan dan memelihara hubungan.

D CARA ACTION KAMU
Perceiving Dominan Gaya mengatur/aksimu cenderung fleksibel, 

spontan, adaptif, dan bertindak secara acak untuk 
melihat beragam peluang yang muncul. Perubahan 
mendadak tidak masalah dan ketidakpastian 
membuat kamu  bergairah. Bagus dalam 
menghadapi perubahan dan situasi mendadak.

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 Tinggi Kamu punya ketertarikan yang tinggi pada situasi 
baru,  menemukan dan melakukan hal-hal baru, 
kawan baru, suasana baru, peristwa baru. Mudah 
berubah-ubah termasuk dalam tindakan selalu 
berupaya dengan cara baru. Butuh variasi dalam 
melakukan pekerjaan rutin. 

3 Achievement / Pencapaian & Prestasi Rendah Dorongan untuk meraih prestasi rendah, cepat 
menyerah dengan situasi rumit atau menghindar 
apabila dihadapkan pada situasi kompleks.

4 Order / Keteraturan & Struktur Rendah Cara kerja atau bertindakmu cenderung tidak 
teratur, lebih dikuasai oleh situasi dan mood, kurang 
terencana dalam bertindak. Sikapmu dalam 
mematuhi rencana masih  mudah berubah-ubah.

5 Autonomy / Otonomi dan Independensi Rendah Kamu punya ketergantungan tinggi dengan figur 
orang lain, harus mencari persetujuan orang lain 
untuk bertindak. Kamu menghindari tindakan yang 
dapat menjadi perhatian sosial dan cenderung 
mencari figur perlindungan sebelum bertindak.

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 Rata-rata Kamu bisa berintrospeksi, menilai dan mengevaluasi 
diri sendiri dan perasaanmu namun kamu tidak 
terlalu memberi perhatian pada aktivitas tersebut. 
Kamu terlalu sibuk pada aksi dan kadang masih 
malas melakukan evaluasi.

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 Rendah Kamu tidak tertarik dan tidak terganggu dengan 
kesuksesan orang lain, fokus pada diri sendiri, sulit 
patuh pada orang lain atau kebiasaan umum dan 
cenderung melakukan sesuatu dengan caramu 
sendiri

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 Rendah Ketidaktertarikan dengan situasi sosial, cenderung 
tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, 
acuh terhadap apa yang dialami oleh orang lain.

2 Heterosexuality / Tertarik lawan jenis Tinggi Kamu punya ketertarikan tinggi untuk bergaul 
dengan lawan jenis, berupaya mendapatkan afeksi 
dan perhatian terhadap lawan jenis.

3 Aggresssion / Menyerang & Marah Tinggi Kamu punya dorongan agresi tinggi, mudah terpicu 
dengan konflik dan senang dengan konfrontasi 
apabila terjadi perbedaan pendapat.

H MINAT

1 Kerja Lapangan / Realistic (R) Sangat 
Tinggi

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 sangat tinggi, 
pilihlah karir dan pekerjaan di bidang minat ini

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 
Tinggi

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 tinggi, pilihlah karir 
dan pekerjaan di bidang minat ini

4 Sosial (S) Sangat 
Rendah

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 sangat rendah, pilihlah karir yang 
lainnya selain bidang minat ini



5 Persuasi & Kepemimpinan / 
Enterprising (E)

Sangat 
Tinggi

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 Sangat tinggi, pilihlah karir 
dan pekerjaan di 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. Bayangkan implemetasi/penerapan 
dari bab yang kamu pelajari seperti bagaimana ini bisa menghasilkan uang atau bagaimana ini bisa 
bermanfaat dalam kehidupan, buatlah pola atau gambaran besar sebelum kamu mengarah ke detail, 
visualisasikan. Ciptakan ide. Setelah itu silahkan kamu rasakan dengan hatimu kegunaan obyek yang 
kamu pelajari itu, akan lebih baik jika didiskusikan dengan orang lain, bayangkan jika kamu jadi tokoh 
ahli dalam bidang itu. Finally, tetap terbukalah dengan pandangan baru dari objek yang kamu pelajari 
untuk bahan melompat ke bab lainnya, namun catat biar tidak tumpang tindih.

V DESKRIPSI INTERPRETASI

Pribadi yang idealis, setia kepada prinsip dan orang-orang yang dianggap penting. Ingin kehidupan selaras 
dengan prinsip yang dipegang. Seringkali selalu ingin tahu, mudah untuk melihat peluang dan bisa menjadi 
pemicu untuk memulai mewujudkan ide-ide. Berusaha untuk memahami orang lain, dan membantu mereka 
untuk mencapai potensi mereka. Mudah beradaptasi, fleksibel, dan mudah menerima, kecuali jika itu 
bertentangan dengan prinsip.

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). Kamu mampu bekerjasama namun tidak ingin terlalu tergantung pada bantuan 
orang lain.  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 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.



2 PERLU DIKEMBANGKAN

 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 bisa 
berintrospeksi, menilai dan mengevaluasi diri sendiri dan perasaanmu namun kamu tidak terlalu memberi 
perhatian pada aktivitas tersebut. Kamu terlalu sibuk pada aksi dan kadang masih malas melakukan evaluasi.
Luangkan waktu untuk evaluasi paling tidak minimal 5 menit sebelum tidur, berilah makna atas aktivitasmu 
hari itu. 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

 Belajarlah menuntaskan sesuatu hingga selesai. Beberapa hal dalam kehidupan tidak cukup hanya kamu 
selesaikan dengan gambaran besar, diantaranya  mensyaratkan perhatian pada detail dan penyelesaian 
hingga tuntas. Terlalu sering berubah membuatmu menjadi orang yang tidak tetap pada pendirian.
 Kamu mungkin tidak terlalu ambisius dalam mencapai prestasi, namun setidaknya kamu harus bisa 
memastikan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini. Janngan cepat 
puas dan berhenti belajar. Ide cemerlang saja belum cukup untuk mengantarkanmu menuju kesuksesan, 
butuh kedisiplinan. Latihlah dirimu untuk membuat rencana, mencatatnya dan menepatinya. Setidaknya 
lakukan selangkah demi selangkah namun konsisten daripada perubahan besar namun sesaat. Belajarlah 
untuk bisa membuat keputusan sendiri. Bisa kamu mulai dari hal kecil seperti memilih pakaian ganti atau 
saat berbelanja, batasi waktunya untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat tanpa terlalu lama 
bimbang. Walau kamu orang yang mandiri, namun kamu tidak akan bisa hidup dengan orang lain. Belajarlah 
untuk menghormati orang lain, sesekali lakukan hal yang pantas secara umum selama itu tidak merubah 
dirimu dan keputusanmu. Mungkin kamu berfikir bahwa lebih baik tidak perlu menunjukkan kesuksesan 
kepada orang lain, namun ternyata itu penting untuk menjaga kesuksesan itu terus berjalan dengan cara 
menularkan antusiasme kepada orang lain. Jika kamu belum menikah, segera rencanakan pernikahan. Jika 
belum mampu aktiflah pada bidang yang menarik perhatianmu, atau berpuasa. Jika sudah menikah, perbaiki 
hubunganmu dengan pasangan. Jangan sampai hasrat itu diluar kendali kamu. Marah itu perlu jika pada 
waktu dan kondisi yang tepat, namun terlalu banyak marah dan berdebat akan menyita banyak energimu 
dan menimbulkan efek tidak baik terhadap hubungan dengan orang lain. Disisi lain jika terbiasa, ini akan 
membuatmu Nekad dan memicu perbuatan destruktif dalam segala bentuk. Alihkan kebiasaan marahmu 
pada aktivitas yang kamu sukai.

Mentor,

Muhammad Arif Setianto


