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A. PROFIL PESERTA
Silahkan login ke pusatkarir.net untuk merubah proﬁl / username & password

Nama Lengkap : Testname
Username

: testname

Password

: user123

B. URGENSI TES POTENSI KARIR
Ada tiga hal yang penting dan perlu dipertimbangkan saat memilih jurusan atau karir ideal 1). Proyeksi
ekonomi sebagai penentu ketersediaan lapangan kerja kelak, 2). kesesuaian skill yang ada maupun yang
akan dibangun, 3). passion atau karakter minat yang menjadi modal utama perjuangan. Skill dapat
dibangun namun tentu banyak persaingan, sedangkan kondisi ekonomi yang selalu berubah- ubah. Maka,
mengenal karakter minat (passion) adalah hal terpenting yang perlu dipahami sebelum memilih karir ideal,
memilih jurusan dan memilih gaya belajar yang efektif
Masalahnya, banyak orang kurang memahami pentingnya mengenal passion dalam memilih karir. Lebih
jauh lagi, begitu banyak orang tidak begitu mengenal apa saja pilihan karir yang ada dan mana yang lebih
cocok dengan karakter dirinya. Mayoritas orang hanya mengenal 10-30 jenis karir, padahal ada 1100 jenis
karir modern yang kekurangan pelamar. Pusatkarir berupaya membantu menjawab ini secara lengkap dari
tes potensi, parenting, konsultasi hingga lowongan.
Tes Potensi Karir ini merujuk pada model psikologi yang diformulasikan oleh psikolog legendaris di USA,
Dr. J.L. Holland. Model Holland adalah yang paling populer dan dinilai paling akurat dalam memprediksi
sukses karir seseorang. Model Holland memakai karakter minat atau passion seseorang sebagai dasar
formulasi. Karakter minat seseorang terbentuk dan merupakan puncak dari hasil interaksi antara bawaan
lahir (seperti IQ, Bakat) dan pengalaman hidup (seperti agama, didikan keluarga, sekolah). Banyak orang
bisa sukses dengan IQ & bakat yang biasa saja menunjukkan bahwa pengetahuan akan passion diri sudah
mewakili semua yang diperlukan seseorang untuk bisa efektif meniti jalan menuju sukses.

C. HASIL TES TESTNAME
Menurut Holland, karakter minat seseorang terhadap pekerjaan dapat dipetakan dalam 6 unsur RIASEC
yaitu Realistic (R), Investigatif (I), Artistic (A), Social (S), Enterprising (E) dan Conventional (C). Jika suatu
pekerjaan atau karir secara statistik ternyata disukai, dirasakan cocok atau diutamakan oleh karakter
tertentu, maka dikatakan bahwa karir tsb adalah ideal bagi karakter tsb. Mengetahui karir ideal yang
sesuai passion lalu berjuang sesuai passion tsb merupakan kunci sukses.
Tes ini berupaya memetakan proporsi karakter RIASEC seseorang dilihat dari berbagai kondisi atau pilihan
pekerjaan. Total proporsi karakter tsb jika dijumlahkan adalah 100%. Dalam tes ini ditemukan bahwa 3
faktor yang paling dominan untuk Testname adalah "SEA" . Ketiga top karakter ini di luar negeri dikenal
sebagai Holland Code. Cermati prosentase tiap karakter dan pahami artinya.
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Karakter
Minat

Minat/Bakat
terkuat #1

Minat/Bakat
terkuat #2

Minat/Bakat
terkuat #3

Holland
Code

S

E

A

Social (Penolong)

Enterprising (Pembicara)

Artistic (Pencipta)

25%

20.8%

16.7%

%
Dominasi

Orang dengan tipe Social sangat
peduli dengan orang lain dan
kesejahteraan orang lain, mudah
mendapatkan teman, memiliki
kemampuan komunikasi yang
baik, menikmati bekerja yang
Gambaran berhubungan dengan orang lain,
menggunakan empati dan
kemampuan untuk
mengidentiﬁkasi dan
memecahkan masalah

Bakat /
Keahlian

Gaya
Belajar

Orang dengan tipe Enterprising
memiliki orientasi pada tujuan
dan ingin melihat hasilnya,
menyukai pekerjaan yang
berhubungan dengan orang lain,
bertugas memimpin dan
mendelegasikan tanggung jawab
untuk keuntungan organisasi dan
/ atau keuangan, memiliki
semangat yang tinggi, menyukai
bisnis

Orang dengan tipe Artistic
merupakan pribadi yang kreatif,
cenderung berfokus pada
ekspresi diri melalui berbagai
bentuk / media: gambar, bahan,
musik, kata-kata, gerakan, serta
sistem dan program, mampu
melihat kemungkinan dalam
berbagai pengaturan dan tidak
takut untuk bereksperimen
dengan berbgai ide-ide, suka
variasi dan cenderung tidak
menyukai situasi terstruktur.

memiliki keahlian untuk
memiliki keahlian bisnis dan
memahami orang lain, membina mempengaruhi orang lain
hubungan, komunikasi, mengajar,
mendengarkan

memiliki keahlian dalam hal
drama, kreativitas, musik,
bahasa, imajinasi

memecahkan masalah dengan
menggunakan perasaan dan
pendekatan yang ﬂeksibel
tergantung masalah yang muncul

Lebih menyukai memecahkan
masalah dengan cara intuitif,
ekspresif, dan mandiri

memecahkan masalah dengan
menggunakan keterampilan
memimpin dan mengambil
keputusan

Untuk lebih meyakinkan bahwa jawaban yang diberikan sudah benar dan akurat, disarankan agar setelah
menerima laporan ini segera ikuti tes tambahan secara online di pusatkarir.net dengan memakai
username & password di atas. GRATIS, tidak ada biaya tambahan karena masih dalam satu paket. Hasil
tes tambahan akan dirata-rata dengan hasil tes ini.

D. BIDANG STUDI BAGI TESTNAME .
Elemen Karakter

% Minat

Social (penolong)

25%

Bidang Akademik Dominan
Pendidikan, Perkembangan Manusia, Keperawatan,
Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Terapi Okupasi

Enterprising (pembicara)

20.8%

Adminitrasi Bisnis, Keuangan, Sistem Informasi Komputer,
Politik, Hukum

Artistic (pencipta)

16.7%

Seni, Seni Sejarah, Jurnalistik, Komunikasi, Musik, Teater, Tari,
Filsafat, Fashion Design

Melihat kecerdasan Testname di atas dan juga merujuk pada karir-karir idealnya, Testname akan sangat
diuntungkan oleh ilmu yang didapatkan dalam jurusan :
SMA Bidang IPS
SMA Bidang Bahasa
SMA Bidang IPA
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Atau jika Testname memilih SMK, Testname akan sangat diuntungkan oleh ilmu-ilmu yang didapatkan
dalam jurusan :
SMK Bidang Bisnis dan Manajemen
SMK Bidang Kesehatan
SMK Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
SMK Bidang Seni, Kerajinan & Pariwisata
SMK Bidang Teknologi dan Rekayasa

E. LIST KARIR IDEAL UNTUK TESTNAME
Ada [ 10 ] jenis karir yang sesuai untuk karakter minat Testname jika jenjang pendidikannya mencapai [
S1,S2/S3 ]. Untuk melihat jenis karir pada jenjang pendidikan lainnya atau melihat seluruh 10 karir ideal
bagi Testname, silahkan login ke http://www.pusatkarir.net dengan username dan password di atas.
Adapun top 4 diantaranya disini adalah :

Nama Karir ( Total = 10 karir )

Jenjang Studi

Pilihan Kampus

Arbiter, Mediator, dan Konsiliator

S2/S3

Lihat online

Pengajar Bisnis, Sekolah Tinggi/Universitas/Perguruan Tinggi

S2/S3

Lihat online

Pengelola Pendidikan, PAUD dan Playgroup

S1

Lihat online

Direktur Manajemen Darurat

S1

Lihat online

F. JURUSAN / KARIR IDAMAN SAYA TIDAK TERLIHAT?
Karena keterbatasan media, laporan ini hanya memuat sebagian dari informasi yang tersedia. Temukan
informasi lebih lengkap untuk Testname di pusatkarir.net dengan menggunakan username & password
yang disediakan
Tapi jika setelah melihat informasi yang lebih lengkap tsb, ternyata karir & jurusan yang selama ini
diinginkan juga tidak terlihat, maka ini adalah masukan berharga yaitu bahwa karakter minat / passion
Testname sejatinya tidak sejalan dengan karir tsb dan jika dipaksakan pun karir tsb akan terasa tidak
nyaman dan prestasipun sulit diraih
Selagi masih ada kesempatan, segera atur ulang rencana dan cita-cita yang ada. Gunakan jelajah 1100
karir, program konsultasi ke praktisi dan bimbingan karir di pusatkarir untuk menyusun strategi terbaik
dan membangun karakter yang dibutuhkan.
Hormat kami,
Lydia Chandra,S.Psi
(Ketua Tim Psikolog)
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