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Profil ini didesain untuk membantu Anda memahami hasil Anda pada asesmen Myers-Briggs Type 
Indicator® (MBTI®). Berdasarkan setiap respons dari Anda, instrumen MBTI menyediakan hasil untuk 
mengidentifikasi tipe manakah yang paling cocok dalam mendeskripsikan diri Anda di antara enam belas 
tipe kepribadian yang ada. Tipe kepribadian Anda menunjukkan preferensi Anda di keempat kategori 
yang berbeda, dengan setiap kategori tersusun atas dua tipe yang bertolak belakang. Keempat kategori 
tersebut menggambarkan wilayah utama yang secara bersama-sama membentuk dasar kepribadian 
seseorang sebagai berikut:

• Di manakah fokus perhatian Anda—Ekstrover (E) atau Introver (I)
• Cara Anda memperoleh informasi—Mengindera (S) atau Intuisi (N)
•	 Cara Anda mengambil keputusan—Berpikir (T) atau Merasakan (F)
• Cara Anda menghadapi dunia luar—Memutuskan (J) atau Mengikuti (P)

Tipe MBTI Anda ditunjukkan dengan empat huruf yang mewakili preferensi Anda. Berdasarkan respons 
Anda terhadap asesmen, tipe MBTI yang dilaporkan untuk diri Anda adalah ESTJ, juga disebut sebagai 
Berpikir Ekstrover dengan Mengindera. Hasil Anda ditonjolkan di bawah ini.

Tipe yang Dilaporkan: ESTJ
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Di manakah 
fokus 

perhatian 
Anda

Ekstrover
Orang yang bersifat Ekstrover cenderung 
memfokuskan perhatian mereka di dunia luar  
tentang manusia dan benda.

Introver
Orang yang bersifat Introver cenderung memfokuskan 
perhatian mereka di dunia dalam tentang ide dan 
kesan.

Cara Anda 
memperoleh 

informasi

Mengindera
Orang yang bersifat Mengindera cenderung 
memperoleh informasi melalui kelima indera dan 
fokus di sini dan untuk saat ini.

Intuisi
Orang yang bersifat Intuisi cenderung memperoleh 
informasi dari pola dan gambar besar dan fokus pada 
kemungkinan di masa depan.

Cara Anda 
mengambil  
keputusan

Berpikir 
Orang yang bersifat Berpikir cenderung mengambil 
keputusan terutama berdasarkan logika dan pada 
analisis objektif dari sebab dan akibat.

Merasakan
Orang yang bersifat Merasakan cenderung 
mengambil keputusan terutama berdasarkan nilai 
dan subjektivitas evaluasi terhadap perhatian yang 
berpusat pada personal.

Bagaimana 
Anda 

menghadapi 
dunia luar

Memutuskan
Orang yang bersifat Memutuskan cenderung 
menyukai pendekatan yang terencana dan 
terorganisasi dalam hidup dan memilih untuk 
hal-hal yang mapan.

Mengikuti
Orang yang bersifat Mengikuti cenderung menyukai 
pendekatan yang fleksibel dan spontan dalam hidup 
dan suka membiarkan pilihan mereka tetap terbuka.

Respons Anda terhadap asesmen MBTI tidak hanya menunjukkan preferensi Anda; respons juga 
menunjukkan kejelasan (ketegasan) relatif terhadap preferensi Anda—yaitu, seberapa tegas (misalnya, 
pilihan tidak berubah-ubah) Anda dalam mengekspresikan preferensi Anda terhadap suatu tipe relatif 
terhadap tipe lainnya. Ini dikenal sebagai indeks ketegasan preferensi, atau pci. Grafik batang berikut ini 
menunjukkan hasil pci (indeks ketegasan preferensi) Anda. Perlu diketahui bahwa batang yang lebih 
panjang menunjukkan bahwa Anda lebih yakin dengan preferensi Anda, sementara batang yang pendek 
menunjukkan Anda kurang yakin dengan preferensi Anda.
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Kejelasan dari Preferensi yang Dilaporkan:
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Hasil PCI   
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7
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Ekstrover 15     Mengindera 7     Berpikir 21     Memutuskan 30

Profesional yang menilai tipe Anda dapat memberi wawasan lebih dalam mengenai hasil profil Anda 
serta menjelaskan tentang deskripsi tipe yang disediakan untuk Anda pada bagan di bawah ini. Apakah 
deskripsi dari tipe yang dilaporkan cocok untuk Anda? Banyak orang merasa bahwa hasil MBTI dapat 
mendeskripsikan mereka dengan baik. Bagi yang lain, mengubah satu atau dua huruf mungkin dapat 
membantu mereka menemukan satu tipe MBTI yang lebih akurat dalam menggambarkan kepribadian 
mereka. Jika Anda merasa suatu karakteristik tidak begitu cocok dengan Anda, pengelola instrumen 
MBTI dapat membantu Anda mengidentifikasi satu tipe yang lebih cocok.

Deskripsi Tipe: ESTJ

• Tegas, jelas, dan lugas

• Logis, analitis, dan kritis objektif

• Mahir dalam mengatur proyek, prosedur, dan orang

• Cenderung menghargai kompetensi, efisiensi, dan hasil

• Cenderung menyukai sistem dan prosedur yang sudah terbukti

• Fokus pada masa kini, menerapkan pengalaman masa lalu yang 
relevan untuk menghadapi masalah

• Biasanya terlihat oleh orang lain sebagai orang yang berhati-hati, 
dapat diandalkan, tegas, terus terang, dan percaya diri

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENTP

ESTJ ESFJ ENTJ

ENFP

ENFJ

Setiap tipe, atau kombinasi dari preferensi, cenderung dicirikan oleh minat pribadi, nilai, dan bakat 
yang unik. Apa pun preferensi Anda, Anda dapat menggunakan beberapa perilaku yang merupakan 
karakteristik dari preferensi yang lain. Untuk diskusi yang lebih lanjut dan lebih lengkap tentang keenam 
belas tipe, bacalah buklet Introduction to Type® oleh Isabel Briggs Myers. Publikasi ini dan banyak 
publikasi lainnya yang tersedia akan membantu Anda dalam memahami tipe kepribadian Anda.
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