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Pengantar 

Tugas Tes STIFIn sesungguhnya hanya menjawab dua pertanyaan, 
yaitu 1. Dimana belahan otak yang dominan? dan 2. Pada belahan otak 
yang dominan tersebut dimana lapisan otak yang dominan? Tes STIFIn, 
tidak memberikan informasi lain selain menjawab dua pertanyaan 
tersebut.  Jika informasi yang diberikan menjadi lengkap dengan uraian 
panjang lebar yang memerlukan lebih banyak halaman tidak lain karena 
konsep STIFIn tentang  belahan dan lapisan otak tersebut memang ba-
gus. 

Antara lima ragam kecerdasan dapat dibedakan secara telak (dis-
tinctive). Antara dua ragam kemudi kecerdasan sebagai penentu kepriba-
dian juga dapat dibedakan secara telak.Demikian juga perbedaan antara 
kecerdasan dan kepribadian juga dapat dibedakan secara telak.  Bahkan 
menggambarkan pola hubungan diantara lima kecerdasan dan sembilan 
kepribadian dapat distrukturkan secara tepat sehingga mudah dimengerti. 
Cara kerja dalam kepala ala kecerdasan tunggal dapat digambarkan de-
ngan tepat mengikuti fakta keseharian cara kerja kepala yang berulang dan 
konsisten. Ringkasnya konsep STIFIn dapat menggambarkan seseorang 
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Penjelasan Hasil Tes STIFIn

secara utuh sebagai individu berikut hubungan sosialnya, meski hanya 
bermodalkan informasi belahan otak dan lapisan otak yang dominan.

Menentukan konsep dominasi otak antara konsep STIFIn dengan 
konsep kecerdasan yang lain juga berbeda.  Konsep yang lain menggu-
nakan pendekatan mengukur kapasitas perangkat keras otak. Menurut 
mereka jika terdapat belahan otak yang memiliki kapasitas paling besar  
maka belahan itu dianggap sebagai dominan.  Sedangkan menurut 
konsep STIFIn bukan yang memiliki kapasitas paling besar yang dianggap 
dominan, melainkan yang paling kerap digunakan, paling aktif berfungsi, 
paling otomatis digunakan, dan menjadi bawah sadar manusia. Konsep 
STIFIn menyebutnya sebagai sistem operasi otak. Diantara lima belahan 
otak terdapat satu belahan yang berperan sebagai sistem operasi otak.  
Ada kalanya belahan otak yang berfungsi sebagai sistem operasi juga seka-
ligus memiliki kapasitas paling besar.  Namun tidak selalu begitu.  Maka 
jika konsep kecerdasan mendasarkan pada sistem operasi otak akan lebih 
selamat karena akan menemukan jalan hidup yang ‘gua banget’. 

Otak dalam kepala bekerja secara komprehensif.  Kelima-lima be-
lahan otak semuanya bekerja secara bersamaan dan harmonis.  Harmoni 
kebersamaan seluruh komponen otak dipimpin oleh sistem operasi otak 
yang berperan secara aktif sebagai pemimpin. Ketika salah satu belahan 
otak berperan sebagai pemimpin dan aktif maka belahan otak lainnya 
akan berperan sebagai kabinet eksekutif yang pasif karena hanya akan 
bekerja setelah diperintah pemimpin. Meskipun kabinet eksekutif dari 
belahan otak yang lain kemudian bekerja namun pengambilan keputusan 
akhir tetap dilakukan oleh belahan otak yang berperan sebagai pemimpin 
yang aktif. Begitulah cara kerja sistem operasi otak, sebagai pemimpin 
harmoni kebersamaan.
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Begitu mengetahui belahan dan lapisan otak yang dominan, 
ternyata banyak sekali paket informasi yang bisa dikuak, mulai dari me-
tabolisme tubuh, struktur tubuh, kekuatan dan kelemahan diri, pasangan 
kemistri  unsur alam, cara belajar, kesesuaian profesi, cara bekerja, cara 
berhubungan, dan cara sukses menjalani hidup.  Pendek kata, setelah 
Tes STIFIn akan terbentang karpet merah seseorang yang terlihat terang 
benderang menuju kehidupan terbaik. Tuhan telah menghadiahkan jalan 
terindah untuk dilalui.
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Si adalah singkatan dari 
Sensing introvert.  Jika huruf S 

berdiri sendiri merupakan identitas 
sebagai mesin kecerdasan. Menurut konsep 

STIFIn ragam mesin kecerdasan hanya ada 
lima, dan S adalah salah satu diantara 5 mesin 
kecerdasan tersebut. Identitas mesin kecerdasan 
berubah menjadi kepribadian ketika mesin 
kecerdasan digandengkan dengan jenis kemudi 
di belakangnya. Jenis kemudi kecerdasan hanya 
ada dua, yaitu i (introvert) dan e (extrovert).  
Dengan demikian Si sudah menjadi identitas 
kepribadian. S ditulis dengan huruf besar karena 
pengaruhnya sebagai mesin kecerdasan lebih 
besar dari i yang ditulis dengan huruf kecil yang 
berperan hanya sebagai kemudi kecerdasan. 
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Pengertian sederhana dari Sensing introvert adalah jenis kepribadian 
yang berbasiskan kecerdasan lima-indera yang proses kerjanya dikemudi-
kan dari dalam dirinya menuju ke luar dirinya. Kepribadian Si ini memiliki 
kekhasan karena memiliki kemampuan mengingat yang melebihi delapan 
jenis kepribadian yang lain.  Kelebihan ini dapat disepadankan dengan 
kecerdasan ingatan atau disebut MQ (Memory Quotient).

Sistem operasi pada tipe Si berada di belahan otak bagian bawah di 
sebelah kiri atau disebut sebagai limbik kiri. Pada limbik kiri tersebut yang 
menjadi kemudi kecerdasannya berada di lapisan putih yang letaknya di 
bagian dalam.  Limbik kiri putih itulah yang menjadi sistem operasi tipe Si.

Lapisan yang berwarna putih memiliki tekstur otak yang lebih padat 
karena mengandung sel otak lebih banyak.  Kerapatan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan lapisan bagian luar tersebut membuat kemudi kecer-
dasan bergerak dari dalam ke luar. Hal ini menyebabkan ‘tuan yang punya 
badan’ menjadi seolah tidak bisa diam ingin selalu bergerak karena sumber 
bioritmiknya lebih dinamis.

Mesin kecerdasan S sesungguhnya identik dengan otot. Mereka 
memiliki otot yang kuat. Otot yang kuat itu disebabkan karena orang S 
memiliki otot merah tempat menyimpan tenaga aerobik. Tentu saja otot 
itu mesti sering digunakan supaya otot berkembang menyimpan tenaga 
aerobik yang lebih banyak. Tipe Si terlebih lagi karena ditunjang oleh 
ketersediaan baterai (charger) yang ada di dalam dirinya menyebabkan Si 
seperti memiliki tenaga yang kuat.  Selain memiliki bentuk (konstitusi) fisik 
yang atletis besar (bongsor) juga orang Si memiliki kemahiran fisik yang 
ditunjang oleh motorik kasar.  

Otot memiliki kemampuan mengingat yang disimpan pada bagian 
sel otot yang disebut dengan myelin.Otot yang terlatih memiliki myelin 
yang lebih berharga.  Kelebihan orang S justru terletak di harga myelin-nya 
yang lebih terlatih. 
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Disebabkan fungsi otot, tipe S lebih senang jenis pekerjaan yang 
memerlukan keuletan karena mereka memiliki  stamina  yang  lebih  hebat. 
Kemudian digabungkan dengan kecerdasan yang berbasiskan panca indera, 
maka fungsi otot akan membuat tipe S menyukai pekerjaan berkeringat. 
Hal itu juga yang membuat tipe S memilih peran sebagai pemain yang 
berada di lapangan atau di panggung dibandingkan dengan menjadi orang 
di belakang layar.  

Jika tipe S nya dikemudikan dari dalam menjadi tipe Si akan muncul 
sifat lebih percaya diri. Hal itu membuat Si menyukai sebagai orang yang 
tampil dan berperan sebagai pemain (player), pada satu diantara berbagai 
aktivitas yang ditekuninya. Seperti menjadi atlit, penyanyi, artis, pekerja, 
atau kalau pun menjadi pengusaha maka ia akan ikut turut tangan me-
nangani bisnisnya. 

Jenis Si memiliki kelebihan yang otomatis berfungsi dalam cara ker-
janya yang terbiasa efisien.  Memperlakukan pekerjaannya  dengan output 
per input yang bagus.  Pekerjaannya mesti efisien.  Cara membelanjakan 
pengeluaran begitu hemat.  Termasuk dalam berbagi pun tipe Si sangat 
hemat.  Daripada disuruh berbagi terlalu besar tipe Si memilih membantu 
dengan cara lain yang mengeluarkan tenaganya. Ia menolong orang dengan 
keuletannya.

Berkat rajin dan tidak mudah lelah tipe Si memiliki jumlah koneksi 
hubungan sosial yang banyak. Jumlah relasi yang dikunjungi atau dihubungi 
tiap harinya lebih banyak dibanding tipe yang lain.  Tipe Si memiliki target 
mendapatkan koneksi dari semua haluan yang diperlukan untuk meram-
pungkan tugasnya atau menjual semua dagangannya.  Setelah menanam 
benih usaha dibanyak tempat kemudian tipe Si tinggal berharap dapat 
panen.  Dalam pikiran tipe Si atas semua jerih payah yang dilakukannya 
kemudian ia berharap dapat panen memetik hasilnya.
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Pengulangan atas apa yang dilakukannya membuat orang Si memi-
liki merek yang menempel pada dirinya yaitu sebagai orang yang sukses 
menghasilkan kuantitas yang besar.  Merek tipe Si dikenal sebagai orang 
yang selalu berjaya memperbesar skala volume kinerjanya.  Misalnya jika 
memilih bisnis transportasi, tipe Si selalu berhasil memperbanyak penum-
pang.  Jika ia menjadi ahli bahasa maka jumlah perbendaharaan kata yang 
berhasil direkam jumlahnya begitu mengagumkan.

Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi (aliran perilaku) 
kepribadian Si mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan 
dan diukur yang berbeda dari delapan kepribadian yang lain.  Terdapat 
sepuluh item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara 
psikometrik. Menurut konsep STIFIn kesepuluh item tersebut menjadi 
kepribadian tetap yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring 
dengan penambahan umurnya.  Sepuluh sifat yang tetap tersebut adalah: 
persistent, detailed, recorder,  discipline,  careful,  spirited, encyclopedic, 
workaholic, timeful, dan indifferent (bahasa Inggris dipertahankan supaya 
definisinya tidak multi tafsir). 

Jika seorang Si ingin memperbaiki cara belajarnya lakukan de-
ngan merekam perbendaharaan istilah atau kata-kata (vocabulary) baru. 
Setiap istilah atau pelajaran diulang-ulang dengan membahasakan kem-
bali dengan cara yang bervariasi.  Juga menjadi penting menggunakan alat 
peraga karena penampakan secara visual akan memperbanyak rekaman 
informasi yang ke ingatannya. Bahkan perlu alat peraga itu dimainkan 
supaya mendapatkan pengalaman.  Mencoba langsung dan mengalami 
sendiri merupakan proses belajar yang paling efektif bagi tipe Si. Bentuk-
bentuk latihan yang mengulang merupakan cara yang sangat baik untuk 
memfungsikan myelin-nya.  Semakin sering dilatih semakin banyak myelin 
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yang berkembang maka kemahirannya akan semakin meningkat. Belajar 
sambil bergerak justru akan membuat orang Si menjadi lebih nyaman.  Dan 
mereka dapat memperpanjang masa belajarnya jika mereka melakukannya 
sambil bergerak.

Cara yang paling jitu untuk membangkitkan motivasinya untuk belajar 
dan bekerja yaitu jika diberi  sparring (teman berlatih yang sekaligus men-
jadi pesaingnya), karena tipe Si sangat memerlukan ‘tarikan nyata’.  Mereka 
tidak bisa dimotivasi menggunakan pesaing imajiner, karena kecerdasan 
inderawinya hanya akan bekerja jika pesaingnya nyata. Semakin mereka 
mau naik kelas semakin tinggi pula level sparring yang mesti dihadirkan.

Prioritas utama jika ingin memilih jurusan dan memilih profesi se-
baiknya diarahkan pada satu diantara lima pilihan industri berikut ini, yaitu 
industri keuangan, bahasa, transportasi, perdagangan, hiburan.  Selanjutnya 
dapat dipilih diantara pilihan jurusan atau profesi seperti pilihan berikut ini: 
ekonom, atlit, tentara, bisnis perhotelan, sejarawan,  bankir, pertanahan, 
dokter, jurnalis, keartisan, manufacturing,  pilot, pramugari, model, aktor/
artis,salesman, perkebunan, pertanian, peternakan, administrasi, sekretaris, 
pustakawan, operator, pegawai/staff, penyanyi, pekerja pabrik, security, pe-
lukis naturalis, fotografer, cameraman, presenter, penari, pekerja lapangan 
dalam berbagai sektor, dan lain-lain.

Mengapa memerlukan dan lain-lain karena semakin kesini profesi 
semakin beragam.  Namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi pa-
tokan bagi tipe Si adalah mempertimbangkan empat kata kunci-nya, yaitu: 
mengingat, otot, rajin, dan tergerak.  Artinya jurusan atau profesi yang 
dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan daya ingat, me-
merlukan otot, dan mengandalkan faktor rajin untuk menguasainya, serta 
tergerak dengan sendirinya karena tipe Si memang terpanggil di jurusan 
atau profesi tersebut.
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Sebagai pribadi yang utuh tipe Si memiliki sisi-sisi diametral sebagai 
berikut: penuh ambisi namun mudah patah,penurut namun muncul rasa 
persaingan,berjiwa pesiar namun ingin selalu didampingi sparringnya, men-
jadi kamus atas segala  problematika namun terkadang ‘blank’, cenderung 
kronologis dan fakta-sentris meski terkadang seperti bola liar dan tiba-tiba 
meyakini telepati, pelakon yang percaya diri namun terkadang menjadi 
pencemas, memang ulet dan tersusun namun disertai dengan bawel seperti 
Mr. Printilan. Oleh karena itu perlu berwaspada dengan kelemahannya 
dan berusaha mengekploitasi kelebihannya.  Biasanya jika kelebihannya 
bergerak membaik maka secara otomatis kelemahannya tertutup dengan 
sendirinya.

Tipe Si sesungguhnya calon orang kaya, karena memiliki kemistri 
terhadap harta. Hanya saja, untuk mendapatkannya tipe Si harus mengejar 
harta tersebut dengan keuletannya. Jika ingin berhasil meraih harta de-
ngan baik maka tipe Si harus mencari PANGGUNG untuk meningkatkan 
produktivitasnya.  Keuletannya tidak dilakukan secara membabi-buta, 
melainkan sejak dini menset-up panggung agar dirinya dapat tampil untuk 
memamerkan kebolehannya.  Untuk mendapatkan panggung tersebut 
ia mesti menata dari bawah sampai ia akhirnya mencapai level tertinggi 
dari permainan panggungnya.  Panggung disini tidak selalu berarti pang-
gung pertunjukan, meskipun itu memang menjadi keutamaannya, namun 
panggung ini bisa dengan makna yang lebih luas.  Termasuk di dalamnya 
panggung bisnis. Misalnya ia berhasil mempertontonkan kemahiran pe-
ngelolaan uang investor dengan pulangan investasi (ROI) yang aman dan 
mengagumkan. Bisnis investasi dijadikan panggungnya melalui kemam-
puan pengelolaan keuangan yang efisien dan terpercaya. Sehingga setelah 
dipertontonkan membuat banyak pihak tertarik untuk mempercayakan 
investasi kepadanya.  Sebut saja karena ia punya panggung berupa bank 
atau lembaga keuangan.
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Se adalah singkatan dari 
Sensing extrovert.  Jika huruf S 

berdiri sendiri merupakan identitas 
sebagai mesin kecerdasan. Menurut konsep 

STIFIn ragam mesin kecerdasan hanya ada 
lima, dan S adalah salah satu diantara 5 mesin 
kecerdasan tersebut. Identitas mesin kecerdasan 
berubah menjadi kepribadian ketika mesin 
kecerdasan digandengkan dengan jenis kemudi 
di belakangnya. Jenis kemudi kecerdasan hanya 
ada dua, yaitu i (introvert) dan e (extrovert).  
Dengan demikian Se sudah menjadi identitas 
kepribadian. S ditulis dengan huruf besar karena 
pengaruhnya sebagai mesin kecerdasan lebih 
besar dari e yang ditulis dengan huruf kecil yang 
berperan hanya sebagai kemudi kecerdasan. 
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Pengertian sederhana dari Sensing extrovert adalah jenis kepri-badian 
yang berbasiskan kecerdasan lima-indera yang proses kerjanya dikemudi-
kan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya. Kepribadian Se ini memiliki 
kekhasan karena memiliki kemampuan fleksibilitas dan kekuatan otot yang 
melebihi delapan jenis kepribadian yang lain.  Kelebihan ini dapat disepa-
dankan dengan kecerdasan fisik atau disebut PQ (Physical Quotient).

Sistem operasi pada tipe Se berada di belahan otak bagian bawah di 
sebelah kiri atau disebut sebagai limbik kiri. Pada limbik kiri tersebut yang 
menjadi kemudi kecerdasannya berada di lapisan abu-abu yang letaknya di 
bagian luar atau permukaan otak.  Limbik kiri abu-abu itulah yang menjadi 
sistem operasi tipe Se.

Lapisan yang berwarna abu-abu memiliki tekstur otak yang lebih 
renggang karena mengandung sel otak yang lebih sedikit.  Kerapatan yang 
lebih rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam tersebut mem-
buat kemudi kecerdasan bergerak dari luar ke dalam. Hal ini menyebabkan 
‘tuan yang punya badan’ menjadi seolah lebih malas untuk bergerak karena 
sumber bioritmiknya tergantung pemicu dari luar.

Mesin kecerdasan S sesungguhnya identik dengan otot. Mereka 
memiliki otot yang kuat. Otot yang kuat itu disebabkan karena orang S 
memiliki otot merah tempat menyimpan tenaga aerobik. Tentu saja otot 
itu mesti sering digunakan supaya otot berkembang menyimpan tenaga 
aerobik yang lebih banyak. Tipe Se menyimpan potensi tenaga yang besar 
namun sangat tergantung dengan ketersediaan baterai (charger) yang justru 
ada di luar dirinya menyebabkan Se cenderung seperti diesel yang memulai 
dengan lambat tapi lama kelamaan akan semakin kuat.  Bentuk (konstitusi) 
fisiknya atletis tetapi cenderung berukuran mungil namun ditunjang oleh 
keberadaan motorik halus sehingga memiliki kemampuan fleksibilitas fisik 
yang mengagumkan.

Otot memiliki kemampuan mengingat yang disimpan pada bagian 
sel otot yang disebut dengan myelin. Otot yang terlatih memiliki myelin 
yang lebih berharga.  Kelebihan orang S justru terletak di harga myelin-nya 
yang lebih terlatih. 
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Disebabkan fungsi otot, tipe S lebih senang jenis pekerjaan yang 
memerlukan keuletan karena mereka memiliki stamina yang lebih hebat. 
Kemudian digabungkan dengan kecerdasan yang berbasiskan panca indera, 
maka fungsi otot akan membuat tipe S menyukai pekerjaan berkeringat. 
Hal itu juga yang membuat tipe S memilih peran sebagai pasukan paling 
depan ketika berada di lapangan atau di panggung dibandingkan dengan 
menjadi orang di belakang layar.  

Jika tipe S nya dikemudikan dari luar ke dalam menjadi tipe Se akan 
muncul sifat lebih pemalu dan pencemas, namun berani mencoba sekali-
gus memanfaatkan potensi tenaganya yang sedia ada. Bahkan pada urusan 
untuk tampil ke depan jika ia sudah ditempa dengan latihan yang disiplin 
dan pengalaman justru ia merasa paling berhak untuk berada di barisan 
paling depan, meskipun awalnya pemalu. Tipe Se merasa tidak punya 
pilihan harus berada di depan karena selain lebih sederhana juga lebih fun 
(menyenangkan). Tipe Se sanggup untuk bekerja keras agar dapat terpilih 
sebagai barisan paling depan. Selain ia sanggup mengerjakan pekerjaan 
rutin ia juga bersedia difungsikan sebagai frontliner dalam suatu pekerjaan. 
Termasuk ketika ia menekuni profesi seperti menjadi atlit, penyanyi, artis, 
pekerja, atau kalau pun menjadi pengusaha maka ia lebih merasa yakin 
dengan pengalamannya sehingga ia akan menangani bisnisnya memulai 
dari paling depan. 

Jenis Se memiliki kelebihan yang cenderung lebih dermawan. Juga 
di sisi lain dalam membelanjakan untuk dirinya cenderung lebih boros. 
Dengan kedermawanannya  terutama untuk membelanjakan orang lain 
akan membuat ia kerapkali mendapatkan momentum bisnis yang bagus.  
Memperlakukan pekerjaannya  sebagai aktivitas yang menyenangkan.  Bah-
kan hidupnya pun cenderung ingin bersenang-senang, oleh karena itu ia 
menjadi pembelanja yang boros karena cenderung ingin menikmati hidup. 
Jika menolong orang cukup dengan memberi uang. Ia merasa tanggung 
jawabnya selesai jika sudah menangani masalah dengan memberi uang.

Berkat kestabilannya dalam bekerja dan selalu terhubung dengan 
lingkungannya (karena lingkungan justru menjadi chargernya) serta membeli 
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dukungan lingkungan dengan kedermawanannya maka akhirnya membuat 
orang Se memiliki banyak peluang bisnis yang menjadi momentum terbaik 
untuk dimanfaatkan. Kebiasaannya selalu mencari peluang baru terkadang 
tergelincir menjadi sosok yang lebih oportunistik.  Namun baginya peluang 
bisnis harus diambil sebagai momentum untuk menghasilkan pendapatan 
(generate income).  Hal inilah yang menyebabkan orang Se seperti cen-
derung bergerak dari satu proyek ke proyek lainnya. 

Rutinitas atas apa yang dilakukannya dan minatnya yang besar untuk 
menangkap peluang membuat orang Se memiliki merek yang menempel 
pada dirinya yaitu sebagai sosok yang menjadi jaminan sukses terhadap 
setiap kerjasamanya. Merek tipe Se dikenal dengan merek dirinya yang 
menjadi jaminan terselenggaranya kerjasama dengannya.  Jika terdapat 
investor yang ingin bekerja sama dengannya maka apa yang tertanam di 
benak investor tersebut adalah bahwa dirinya dianggap sudah punya pe-
ngalaman dan track record yang bagus untuk menjalankan investasinya.

Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi (aliran perilaku) 
kepribadian Se mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan 
dan diukur yang berbeda dari delapan kepribadian yang lain.  Terdapat 
sepuluh item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara 
psikometrik. Menurut konsep STIFIn kesepuluh item tersebut menjadi 
kepribadian tetap yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring 
dengan penambahan umurnya.  Sepuluh sifat yang tetap tersebut adalah: 
adventurous, playful, demonstrative, generous, repetitious, tune in order, 
show offs, inoffensive, endurance, dan experience (bahasa Inggris diperta-
hankan supaya definisinya tidak multi tafsir). 

Cara orang Se dalam mempelajari sesuatu dilakukan dengan 
menghafal bacaannya.  Supaya bacaannya lebih mudah dikuasai mengapa 
tangannya harus ikut bergerak dengan jalan menandai bacaan-bacaan yang 
dianggap penting. Tipe Se memiliki kemampuan merekam secara visual 
yang lebih mengagumkan. Seringkali merekam peristiwa akan menjadi 
kelebihannya justru ketika ia ingin mempertontonkan kebolehannya. Urut-
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an peristiwa secara detail dapat direkam dengan seksama.  Oleh karena itu 
cara belajar dengan menggunakan alat peraga secara visual akan menjadi 
keutamaan baginya. Namun diantara faktor yang paling membuatnya me-
nguasai pelajaran jika ia  mengulang-ulang mengerjakan latihan soal atau 
memecahkan masalah. Pengalamannya dalam melakukan sesuatu selalu 
menjadi bekal keberhasilannya. Mencoba langsung dan mengalami sendiri 
merupakan proses belajar yang paling efektif bagi tipe Se. Bentuk-bentuk 
latihan yang mengulang merupakan cara yang sangat baik untuk mem-
fungsikan myelin-nya.  Semakin sering dilatih semakin banyak myelin yang 
berkembang maka kemahirannya akan semakin meningkat. Memberikan 
terpaan pengalaman yang spesifik membuat orang Se dengan kemampuan 
fisik yang berbasiskan myelin membuat orang Se memiliki tarif yang tinggi.

Cara yang paling jitu untuk mendorong tipe Se adalah dengan mem-
berikan insentif berupa sesuatu yang nyata (tangible).  Insentif ini harus 
dirancang sedemikian rupa supaya terukur, karena kalau diberikan sedikit 
sudah bisa kenapa harus banyak-banyak.  Proses motivasi pada tipe Se ini 
sesungguhnya mudah karena cukup dengan memberikan materi.  Namun 
yang paling penting perlu diukur jumlah dan waktunya yang tepat. 

Prioritas utama jika ingin memilih jurusan dan memilih profesi 
sebaiknya diarahkan pada satu diantara lima pilihan industri berikut ini, 
yaitu ekonomi, sport, kemiliteran, perhotelan, sejarah. Selanjutnya dapat 
dipilih diantara pilihan jurusan atau profesi seperti pilihan berikut ini: ahli 
keuangan, ahli bahasa, bisnis transportasi, pedagang, entertainer, bankir, 
pertanahan, dokter, jurnalis, keartisan, manufacturing,  pilot, pramugari, 
model, aktor/artis, salesman, perkebunan, pertanian, peternakan, admin-
istrasi, sekretaris, pustakawan, operator, pegawai/staff, penyanyi, pekerja 
pabrik, security, pelukis naturalis, fotografer, cameraman, presenter, penari, 
pekerja lapangan dalam berbagai sektor, dll.

Mengapa memerlukan dan lain-lain karena semakin kesini profesi 
semakin beragam.  Namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi pa-
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tokan bagi tipe Se adalah mempertimbangkan empat kata kuncinya, yaitu: 
mengingat, otot, rajin, dan tercetak.  Artinya jurusan atau profesi yang 
dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan daya ingat, me-
merlukan otot, dan mengandalkan faktor rajin untuk menguasainya, serta 
mudah membentuk dirinya ibarat mencetak lilin oleh jurusan atau profesi 
yang dipilihnya, karena tipe Se memang sangat bergantung pada tempaan 
lingkungannya.

Sebagai pribadi yang utuh tipe Se memiliki sisi-sisi diametral  sebagai 
berikut: tahan banting seperti laki-laki tetapi  manja seperti perempuan, 
eksposure petualangannya luas namun internalisasi kedewasaan lambat, 
seperti pemberani padahal sebenarnya kerdil, menjadi pendamping yang 
mudah disenangkan namun tidak mudah dibuat jatuh cinta, pembawaan 
terkesan lembut padahal suaranya sering melengking, susah memulai kerja 
tetapi jika sudah mulai kerja determinasinya kuat, dermawan tapi boros se-
bagai penikmat, mengharapkan kepastian tetapi cepat merasa tersudut dan 
kemudian kabur. Oleh karena itu perlu berwaspada dengan kelemahannya 
dan berusaha mengekploitasi kelebihannya.  Biasanya jika kelebihannya 
bergerak membaik maka secara otomatis kelemahannya tertutup dengan 
sendirinya.

Tipe Se sesungguhnya calon orang kaya, karena memiliki kemistri 
terhadap harta. Hanya saja, untuk mendapatkannya tipe Se harus mampu 
menangkap setiap peluang yang datang. Jika ingin berhasil meraih harta 
dengan baik maka tipe Se harus mencari LADANG  untuk menanam uang-
nya. Keuletannya untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang datang  
ibarat berladang secara musiman.  Kejeliannya untuk menangkap setiap 
peluang yang datang membuat ia begitu cekatan jika berbisnis dari proyek 
ke proyek. Ladang itu biasanya lebih berupa aset fisik, properti, franchise, 
atau infrastruktur yang dikelola untuk menghasilkan pemasukan uang 
secara rutin.
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Ti adalah singkatan dari 
Thinking introvert.  Jika huruf T 

berdiri sendiri merupakan identitas 
sebagai mesin kecerdasan. Menurut 

konsep STIFIn ragam mesin kecerdasan 
hanya ada lima, dan T adalah salah satu diantara 
5 mesin kecerdasan tersebut. Identitas mesin 
kecerdasan berubah menjadi kepribadian 
ketika mesin kecerdasan digandengkan dengan 
jenis kemudi di belakangnya. Jenis kemudi 
kecerdasan hanya ada dua, yaitu i (introvert) 
dan e (extrovert).  Dengan demikian Ti sudah 
menjadi identitas kepribadian. T ditulis dengan 
huruf besar karena pengaruhnya sebagai mesin 
kecerdasan lebih besar dari i yang ditulis 
dengan huruf kecil yang berperan hanya 
sebagai kemudi kecerdasan. 

13Tipe Thinking introvert



Penjelasan Hasil Tes STIFIn

Pengertian sederhana dari Thinking introvert adalah jenis kepriba-
dian yang berbasiskan kecerdasan logika yang proses kerjanya dikemudi-
kan dari dalam dirinya menuju ke luar dirinya. Kepribadian Ti ini memiliki 
kekhasan karena memiliki kemampuan menalarsecara mendalam dalam 
wujud penguasaan teknologi, mesin, dan mekanika yang melebihi delapan 
jenis kepribadian yang lain.  Kelebihan ini dapat disepadankan dengan 
kecerdasan teknik atau disebut TQ (Technical Quotient).

Sistem operasi pada tipe Ti berada di belahan otak bagian atas  di 
sebelah kiri atau disebut sebagai otak besar kiri atau diringkas otak kiri. 
Pada otak kiri tersebut yang menjadi kemudi kecerdasannya berada di 
lapisan putih yang letaknya di bagian dalam.  Otak kiri putih itulah yang 
menjadi sistem operasi tipe Ti.

Lapisan yang berwarna putih memiliki tekstur otak yang lebih padat 
karena mengandung sel otak lebih banyak.  Kerapatan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan lapisan bagian luar tersebut membuat kemudi ke-
cerdasan bergerak dari dalam ke luar. Hal ini menyebabkan ‘tuan yang 
punya badan’ menjadi membiayai sendiri keperluan untuk memutar 
kepalanya. Energi yang datang untuk mengolah otak kirinya datang dalam 
dirinya sendiri.

Mesin kecerdasan T sesungguhnya identik dengan tulang. Mereka 
memiliki tulang yang besar dan kuat. Dengan bentuk tubuh (konstitusi) 
yang piknis terlihat unsur tulang secara proporsional menjadi dominan.  
Disebut piknis karena ukuran badan volumenya lebih kecil dibanding 
tipe lain sementara volume tulangnya paling dominan dibanding tipe lain. 
Akibatnya tulang kerangka menyangga beban yang lebih ringan sehingga 
mudah bergerak kesana-kemari. Itulah mengapa disebut piknis. Tipe Ti 
terlebih lagi karena ditunjang oleh ketersediaan baterai (charger) yang ada 
di dalam dirinya menyebabkan Ti  seperti memiliki tulang yang bertenaga.  

14



Meskipun proporsi tulang lebih dominan dibanding ukuran badannya, 
namun orang T secara umum juga malas bergerak meskipun mereka 
sebetulnya mudah bergerak.  Hal ini disebabkan pada mesin kecerdasn 
T tenaga yang tersedia cenderung disedot oleh kepala.  Padahal peng-
gunaan energi oleh kepala memakan energi yang besar.

Disebabkan fungsi kepala yang dominan, tipe T lebih senang jenis 
pekerjaan yang memerlukan berpikir keras sehingga dapat menyelesaikan 
masalah hingga tuntas. Ia dapat menyusun serangkaian logika sebagai 
metode untuk menyelesaikan masalah.  Hal inilah yang membuat orang 
T dianggap bertangan dingin.  Setiap masalah yang menjadi tanggung 
jawabnya dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian jika kemampuan 
kepala tersebut digabungkan dengan karakter tulang yang kokoh maka 
akan melahirkan kepribadian yang teguh dan keras kepala. 

Jika tipe T nya dikemudikan dari dalam ke luar menjadi tipe Ti akan 
muncul sifat lebih mandiri. Hal itu membuat Ti menyukai sebagai orang 
yang menguasai masalah dan dapat bekerja sendiri seperti seorang pa-
kar. Kepakarannya menjadi lebih spesifik seperti seorang spesialis karena 
cara kerja kemudinya yang datang dari dalam ke luar dirinya sehingga 
ia memiliki mesin pendorong sendiri untuk menekuni atau menggali 
masalah secara khusus dan mendalam.

Jenis Ti memiliki kelebihan yang otomatis berfungsi dalam cara 
kerjanya yang terbiasa efektif.  Memperlakukan pekerjaannya  dengan 
output per standar yang harus tinggi.  Pekerjaannya mesti efektif dan 
menghasilkan kepastian yang tinggi. Pada akhirnya ia akan mengelola 
proses dan menata sistem sehingga pada akhirnya aktivitas berjalan de-
ngan cara yang penuh kepastian. Target kerjanya menghasilkan kestabilan 
dalam penuh kepastian. Cara membelanjakan pengeluaran juga harus 
efektif.  Termasuk dalam berbagi pun tipe Ti sangat berhitung.  Ia lebih 
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suka diminta menyumbang pikiran dibandingkan mengeluarkan uang jika 
dalam pertimbangannya dianggap tidak efektif. 

Kemampuan pengelolaan tipe Ti sangat bagus.  Ia mampu mengkal-
kulasi segala macam unsur yang akan menimbulkan kesalahan yang diper-
kirakan mengganggu kerjanya. Dan mencari jalan keluar setiap masalah 
dengan belajar kepada informasi yang direkamnya. Pengharapannya 
terletak pada kemampuan pengelolaannya yang efektif menjalankan tugas 
sehingga ia semakin layak diberi otoritas yang lebih besar.

Kepakaran menjadi merek dirinya. Dengan kepakarannya ia akan 
‘kepake’ kemana-mana. Tarif per jamnya menjadi semakin mahal karena 
kepakarannya.  Masyarakat luas atau pasar pada umumnya akan menye-
but namanya ketika mencari pakar di bidang tertentu. 

Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi (aliran perilaku) 
kepribadian Ti mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan 
dan diukur yang berbeda dari delapan kepribadian yang lain.  Terdapat 
sepuluh item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara 
psikometrik. Menurut konsep STIFIn kesepuluh item tersebut menjadi 
kepribadian tetap yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring 
dengan penambahan umurnya.  Sepuluh sifat yang tetap tersebut adalah: 
expert, on time, scheduled, independent, focus, thorough, mechanistic, 
prudent, responsible, dan scheme  (bahasa Inggris dipertahankan supaya 
definisinya tidak multi tafsir). 

Pada umumnya orang Ti tidak mengalami masalah dalam hal bela-
jar.  Pelajaran pada umumnya memerlukan cara kerja otak yang menalar, 
berhitung, dan menstrukturkan. Pada orang Ti ia sudah terbiasa menalar 
bacaan untuk mendapatkan logika isi dan intisari bacaannya.  Otak ki-
rinya selalu memerlukan ‘fooding’ dalam bentuk selalu berpikir atau pada 
dasarnya ia suka berpikir, baik diminta ataupun tidak diminta.  Hasil akhir-
nya menyebabkan orang Ti menjadi orang yang paling lahap membaca 
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buku pelajaran dan sekaligus menjadi orang yang tingkat penguasaannya 
paling tinggi terhadap isi pelajaran. 

Meskipun tidak dimotivasi tipe Ti sudah dengan sendirinya memiliki 
kemandirian untuk belajar.  Tetapi untuk meningkatkan atau memelihara 
motivasinya sebaiknya ia dapat didorong dengan cara memberikan re-
cognisi dari orang yang dihormatinya. Recognisi berbeda dengan pujian.  
Recognisi lebih menyerupai sebagai penghargaan atau pengakuan bahwa 
pada dirinya ada kemajuan dan diberikan oleh orang yang dihormatinya, 
seperti ibu-bapaknya atau gurunya atau seniornya atau bahkan dari lawan 
yang diseganinya.

Prioritas utama jika ingin memilih jurusan dan memilih profesi 
sebaiknya diarahkan pada satu diantara enam pilihan industri berikut ini, 
yaitu riset dan teknologi, informasi teknologi, pertambangan, konstruksi, 
kesehatan, garmen.  Selanjutnya dapat dipilih diantara pi-lihan jurusan 
atau profesi seperti pilihan berikut ini: manajer/eksekutif/yudikatif, 
manufactur, bisnis properti, peternakan, peneliti, fabrikan, perminyakan, 
pengeboran, programmer, dokter, apoteker, ekonom, manajer, dosen/
guru, property,insinyur, fisikawan,  kimiawan, konsultan managemen, 
teknokrat, birokrat, pajak, produsen, quality control, auditor, ahli strategi, 
pelatih bola, pembuat kebijakan, system analyst, ahli rekayasa, developer, 
atlit (pertandingan), dll.

Mengapa memerlukan dan lain-lain karena semakin kesini profesi 
semakin beragam.  Namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi 
patokan bagi tipe Ti adalah mempertimbangkan empat kata kuncinya, 
yaitu: menalar, tulang, mandiri, danmendalam.  Artinya jurusan atau pro-
fesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan daya 
nalar, mengandalkan pendirian yang kuat atau bahkan profesi yang betul-
betul mengandalkan tulang dalam pengertian sesungguhnya (seperti atlit 
balap sepeda, tae kwon do, lari, renang khusus gaya dada, dsb) dan dapat 
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memanfaatkan kemandiriannya dalam bekerja, serta bidang-bidang yang 
memerlukan kedalaman atau spesialisasi seperti insinyur atau teknokrat.

Sebagai pribadi yang utuh tipe Ti memiliki sisi-sisi diametral  sebagai 
berikut: sangat logis namun jika mentok malah bergantung pada  faktor 
x, mengelola secara hebat namun penakut untuk keluar dari zonanya, di 
balik kemandiriannya ia menyimpan rahasia dan ‘masking’, sebenarnya ia 
agresif tapi ia ingin ‘diladeni’, mengadili secara hitam-putih namun mudah 
diprovokasi, jeli dan objektif namun terkadang gagal menangkap konteks-
tualitas gambar besarnya,  menjadi mesin profit yang mahir namun sering 
terjebak oleh hal-hal sepele.Oleh karena itu perlu berwaspada dengan 
kelemahannya dan berusaha mengekploitasi kelebihannya.  Biasanya jika 
kelebihannya bergerak membaik maka secara otomatis kelemahannya 
tertutup dengan sendirinya.

Disebabkan karena spesialisasinya, kepakarannya, kemampuan 
otak kirinya, kemandiriannya, karakternya yang seperti tulang (atau ibarat 
besi yang kokoh), bahkan keberadaan tulangnya yang lebih dominan 
dibanding ukuran badannya menjadikan orang Ti akan jauh lebih sukses 
kalau ia memiliki TAPAK untuk menekuni aktivitasnya. Orang Ti jangan 
menjalankan usaha yang tidak memiliki tapak/markas/kantor/bengkel 
permanen karena akan menyebabkan usahanya tidak stabil dan tidak 
terstruktur.  Ia harus memulai dari lokasi tertentu dan menumbuhkem-
bangkan hingga besar. Lokasi itulah tapak yang akan membuat orang Ti 
meraih TAHTA sebagai kekuasaannya. Kebesaran tapaknya akan sejalan 
dengan kebesaran tahtanya atau kekuasaannya.  Karena pada dasarnya 
tipe Ti memang menjadi orang yang paling bertahta, sepanjang ia ber-
usaha mencari dimulai dari tapaknya.
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Te adalah singkatan dari 
Thinking extrovert.  Jika huruf T 

berdiri sendiri merupakan identitas 
sebagai mesin kecerdasan. Menurut 

konsep STIFIn ragam mesin kecerdasan 
hanya ada lima, dan T adalah salah satu diantara 
5 mesin kecerdasan tersebut. Identitas mesin 
kecerdasan berubah menjadi kepribadian 
ketika mesin kecerdasan digandengkan dengan 
jenis kemudi di belakangnya. Jenis kemudi 
kecerdasan hanya ada dua, yaitu i (introvert) 
dan e (extrovert).  Dengan demikian Te sudah 
menjadi identitas kepribadian. T ditulis dengan 
huruf besar karena pengaruhnya sebagai mesin 
kecerdasan lebih besar dari e yang ditulis 
dengan huruf kecil yang berperan hanya 
sebagai kemudi kecerdasan. 
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Pengertian sederhana dari Thinking extrovert adalah jenis kepriba-
dian yang berbasiskan kecerdasan logika yang proses kerjanya dikemudikan 
dari luar  dirinya menuju ke dalam dirinya. Kepribadian Te ini memiliki 
kekhasan karena memiliki kemampuan menalar secara meluas dalam ben-
tuk pengendalian manajemen dan logika yang lebih efektif yang melebihi 
delapan jenis kepribadian yang lain.  Kelebihan ini dapat disepadankan 
dengan kecerdasan logika atau disebut LQ (Logical Quotient).

Sistem operasi pada tipe Te berada di belahan otak bagian atas  di 
sebelah kiri atau disebut sebagai otak besar kiri atau diringkas otak kiri. 
Pada otak kiri tersebut yang menjadi kemudi kecerdasannya berada di 
lapisan abu-abu  yang letaknya di bagian luar atau permukaan otak.  Otak 
kiri abu-abu itulah yang menjadi sistem operasi tipe Te.

Lapisan yang berwarna abu-abu memiliki tekstur otak yang lebih 
longgar karena mengandung sel otak lebih sedikit.  Kerapatan yang lebih 
rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam  tersebut membuat ke-
mudi kecerdasan bergerak dari luar ke dalam. Hal ini menyebabkan ‘tuan 
yang punya badan’ menjadi lebih beradaptasi dengan lingkungan luarnya, 
karena dari lingkuangan luar itulah ia mendapatkan energi  untuk memutar 
kepalanya. Energi yang datang untuk mengolah otak kirinya datang dari 
luar dirinya.

Mesin kecerdasan T sesungguhnya identik dengan tulang. Mereka 
memiliki tulang yang besar dan kuat. Dengan bentuk tubuh (konstitusi) 
yang piknis terlihat unsur tulang secara proporsional menjadi dominan.  
Disebut piknis karena ukuran badan volumenya lebih kecil dibanding tipe 
lain sementara volume tulangnya paling dominan dibanding tipe lain. Aki-
batnya tulang kerangka menyangga beban yang lebih ringan sehingga mu-
dah bergerak kesana-kemari. Itulah mengapa disebut piknis. Tipe Te tidak 
memiliki baterai (charger) di dalam dirinya dan justru ia menghadirkan dari 
luar.  Hal inilah yang menyebabkan Te  seperti memiliki tulang yang kurang 
tenaga.  Meskipun proporsi tulang lebih dominan dibanding ukuran badan-
nya, namun orang T secara umum juga malas bergerak meskipun mereka 
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sebetulnya mudah bergerak.  Hal ini disebabkan pada mesin kecerdasan T 
tenaga yang tersedia cenderung disedot oleh kepala.  Padahal penggunaan 
energi oleh kepala memakan energi yang besar.  

Disebabkan fungsi kepala yang dominan, tipe T lebih senang jenis 
pekerjaan yang memerlukan berpikir keras sehingga dapat menyelesaikan 
masalah hingga tuntas. Ia dapat menyusun serangkaian logika sebagai 
metode untuk menyelesaikan masalah.  Hal inilah yang membuat orang T 
dianggap bertangan dingin.  Setiap masalah yang menjadi tanggungjawab-
nya dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian jika kemampuan kepala 
tersebut digabungkan dengan karakter tulang yang kokoh maka akan 
melahirkan kepribadian yang teguh dan keras kepala.   

Jika tipe T nya dikemudikan dari luar ke dalam menjadi tipe Te akan 
muncul sifat-sifat utama yang adil, objektif, dan menerima argumentasi 
logika. Hal itu membuat Te menyukai berperan layaknya  seorang komandan 
yang memimpin dengan otoritas penuh untuk memastikan keadilan dan 
logika dapat berjalan secara efektif.  Peranannya yang seperti komandan itu 
diikuti dengan kemampuan pengelolaan dan pengendalian organisasi yang 
baik.  Organisasi akan dikelola seperti pabrik, atau seperti tentara, atau 
seperti birokrat, atau seperti atasan-bawahan karena otoritas sepenuhnya 
berada di tangannya.  Cara organisasi yang seperti inilah yang kemudian 
membuatnya berhasil dalam melipatgandakan hasil atau produksi.

Jenis Te memiliki kelebihan secara alamiah yang tercermin dari cara 
kerjanya yang selalu mencari peluang untuk melipatgandakan.  Memper-
lakukan pekerjaannya  dengan mengendalikan proses secara tepat yang 
menimbulkan produktivitas pelipatgandaan. Kemampuan mengendalikan 
proses produksi menjadi jalan sukses untuk memperoleh kekuasaan. Ia 
akan menjadi sangat terpukul jika pada akhirnya ia tidak diberi otoritas un-
tuk mengambil keputusan.  Targetnya adalah mendapatkan otoritas penuh. 
Dengan otoritas tersebut ia dapat mengendalikan secara penuh jalannya 
organisasi. Ia akan mengendalikan organisasi dengan memberikan instruksi, 
pengarahan, dan briefing-briefing. Pendek kata ia pandai mengumpulkan 
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kekuatan untuk menghasilkan kemenangan bagi diri dan organisasinya. 
Hal itu sejalan dengan tabiatnya terhadap uang.  Tipe Te adalah tipe yang 
paling mampu mengelola keuangan dengan cara mengakumulasi atau 
mengumpulkan. Cara membelanjakan pengeluaran sebenarnya sangat 
rasional namun punya kemampuan taktis jika ia melihat ada peluang untuk 
mengakumulasi keuntungan. 

Kemampuan kepemimpinan melalui managerialship-nya  tipe Te 
sangat bagus.  Bahkan ia diberi merek karena kemampuan managerialship-
nya yang efektif. Jika ada pertarungan untuk menunjukkan kemampuan 
pengelolaan dan pengendalian organisasi agar organisasinya dapat selalu 
naik kelas karena selalu menciptakan produksi yang berlipat ganda maka 
tipe Te lah sebagai sosok yang akan memenangkannya.  Selain karena me-
mang dirinya yang haus kemenangan juga karena memang managerialnya 
memang sistematis dan efektif.

Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi (aliran perilaku) 
kepribadian Te mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan 
dan diukur yang berbeda dari delapan kepribadian yang lain.  Terdapat 
sepuluh item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara 
psikometrik. Menurut konsep STIFIn kesepuluh item tersebut menjadi 
kepribadian tetap yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring 
dengan penambahan umurnya.  Sepuluh sifat yang tetap tersebut adalah: 
thoughtful, analytical, competitive, reserved, planner, positive, argumen-
tative, forceful, formal, dan justice (bahasa Inggris dipertahankan supaya 
definisinya tidak multi tafsir). 

Pada umumnya orang Te tidak mengalami masalah dalam hal bela-
jar.  Pelajaran pada umumnya memerlukan cara kerja otak yang menalar, 
berhitung, dan menstrukturkan. Pada orang Te ia sudah terbiasa menalar 
bacaan untuk mendapatkan logika dengan membuat struktur dan skema 
yang memudahkan, karena orang Te sebenarnya tidak ingin terlalu jelimet.  
Otak kirinya selalu memerlukan ‘fooding’ dalam bentuk selalu berpikir atau 
pada dasarnya ia suka berpikir, baik diminta ataupun tidak diminta.  Hasil 
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akhirnya menyebabkan orang Te menjadi orang yang paling berwawasan 
karena kumpulan buku yang dibacanya cukup lengkap, meski penguasaan 
setiap topiknya tidak terlalu mendalam, namun ia sudah mendapat struktur 
berpikirnya pada setiap bacaannya. Sehingga kemampuan terhadap pela-
jaran bukan berasal dari detail mikroskopiknya melainkan dari pengem-
bangan wawasannya. 

Cara yang paling efektif untuk memotivasi dirinya adalah diberi ke-
sempatan untuk berkompetisi untuk mengalahkan yang lainnya. Ia merasa 
dibantu jika selalu dibukakan jalur kemenangan untuk mengalahkan lawan-
lawannya di berbagai peringkat. Dan sebaliknya ia merasa hampa dan 
geregetan jika ia tidak dapat bertarung karena ia merasa memiliki kapasitas 
untuk mengalahkan lawan-lawannya.

Prioritas utama jika ingin memilih jurusan dan memilih profesi se-
baiknya diarahkan pada satu diantara empat pilihan industri berikut ini, 
yaitu manajemen/kepemerintahan, manufacturing, properti, peternakan.  
Selanjutnya dapat dipilih diantara pilihan jurusan atau profesi seperti pilihan 
berikut ini: ristek, IT, bisnis pertambangan, ahli konstruksi, bisnis kesehatan, 
garmen, peneliti, fabrikan, perminyakan, pengeboran, programmer, dokter, 
apoteker, ekonom, manajer, dosen/guru, property, insinyur, fisikawan,  
kimiawan, konsultan managemen, teknokrat, birokrat, pajak, produsen, 
quality control, auditor, ahli strategi, pelatih bola, pembuat kebijakan, 
system analyst, ahli rekayasa, developer, atlit (pertandingan), dll.

Mengapa memerlukan dan lain-lain karena semakin kesini profesi 
semakin beragam.  Namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi pa-
tokan bagi tipe Te adalah mempertimbangkan empat kata kuncinya, yaitu: 
menalar, tulang, mandiri, dan meluas.  Artinya jurusan atau profesi yang 
dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan daya nalar, meng-
andalkan pendirian yang kuat atau bahkan profesi yang betul-betul meng-
andalkan tulang dalam pengertian sesungguhnya (seperti atlit balap sepeda, 
tae kwon do, lari, renang khusus gaya dada, dsb) dan dapat memanfaatkan 
kemandiriannya dalam bekerja, serta bidang-bidang yang memerlukan 
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logika umum yang meluas seperti manajemen, menjadi komandan, atau 
birokrat. 

Sebagai pribadi yang utuh tipe Te memiliki sisi-sisi diametral  sebagai 
berikut: menyukai kemenangan, seperti seorang penakluk namun kurang 
stamina untuk terus menerus bertanding,  kebenaran empirik hanya da-
tang dari pengalaman dirinya namun tidak suka kebenaran dari nasihat 
orang lain, pandai  mengakumulasi keuntungan dengan coverage yang luas 
namun kurang mahir dalam membuat prioritas jangka panjang, perannya 
sangat sirkulatif di semua entitasnya hanya sayang kurang pandai membaca 
aspirasi, memiliki siklus hidup yang dinamis namun terlalu normatif.  Oleh 
karena itu perlu berwaspada dengan kelemahannya dan berusaha meng-
eksploitasi kelebihannya.  Biasanya jika kelebihannya bergerak membaik 
maka secara otomatis kelemahannya tertutup dengan sendirinya.

Disebabkan karena kemampuan pengendaliannya terhadap span of 
control yang besar, kemampuan logika umumnya, kemampuannya dalam 
melipatgandakan hasil, karakternya yang seperti tulang (atau ibarat besi 
yang kokoh), bahkan keberadaan tulangnya yang lebih dominan diban-
ding ukuran badannya menjadikan orang Te akan jauh lebih sukses kalau 
ia memiliki PABRIK untuk menjalankan ‘mesin’nya.  Orang Te lebih meng-
konkritkan usahanya dalam wujud yang nyata dalam bentuk pabrik akan 
mesin pelipatgandaannya dapat berjalan dengan baik. Orang Te memiliki 
kemampuan untuk meraih TAHTA dimanapun jika segala macam unsur 
sumberdaya yang ada di bawah kekuasaannya dikelola secara mekanistik 
seolah-olah seperti pabrik. Atau jika ia memiliki pabrik dalam pengertian 
yang sesungguhnya maka akan memiliki kedudukan di masyarakat sebagai 
tokoh yang layak diberi tahta yang lebih tinggi. Kebesaran pabriknya akan 
sejalan dengan kebesaran tahtanya atau kekuasaannya.  Karena pada 
dasarnya tipe Te memang menjadi orang yang paling dicari tahta, karena 
pada dirinya melekat kharisma pemegang otoritas.  Jika diberi amanah akan 
dijalankan dengan baik.
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Ii adalah singkatan dari 
Intuiting  introvert.  Jika huruf I berdiri 

sendiri merupakan identitas sebagai 
mesin kecerdasan. Menurut konsep STIFIn 

ragam mesin kecerdasan hanya ada lima, dan I 
adalah salah satu diantara 5 mesin kecerdasan 
tersebut. Identitas mesin kecerdasan berubah 
menjadi kepribadian ketika mesin kecerdasan 

digandengkan dengan jenis kemudi di 
belakangnya. Jenis kemudi kecerdasan hanya 

ada dua, yaitu i (introvert) dan e (extrovert).  
Dengan demikian Ii sudah menjadi identitas 

kepribadian. I ditulis dengan huruf besar 
karena pengaruhnya sebagai mesin 
kecerdasan lebih besar dari i yang ditulis 
dengan huruf kecil yang berperan hanya 

sebagai kemudi kecerdasan. 
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Pengertian sederhana dari Intuiting introvert adalah jenis kepribadian 
yang berbasiskan kecerdasan indera keenam (intuisi) yang proses kerjanya 
dikemudikan dari dalam dirinya menuju ke luar dirinya. Kepribadian Ii 
ini memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan kreativitas dan intuisi  
yang melebihi delapan jenis kepribadian yang lain.  Kelebihan ini dapat 
disepadankan dengan kecerdasan kreatif atau disebut CQ (Creativity Quo-
tient).

Sistem operasi pada tipe Ii berada di belahan otak bagian atas di 
sebelah kanan atau disebut sebagai otak besar kanan atau diringkas otak 
kanan. Pada otak kanan tersebut yang menjadi kemudi kecerdasannya 
berada di lapisan putih yang letaknya di bagian dalam.  Otak kanan putih 
itulah yang menjadi sistem operasi tipe Ii.

Lapisan yang berwarna putih memiliki tekstur otak yang lebih padat 
karena mengandung sel otak lebih banyak.  Kerapatan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan lapisan bagian luar tersebut membuat kemudi kecer-
dasan bergerak dari dalam ke luar. Hal ini menyebabkan ‘tuan yang punya 
badan’ ketika memiliki ide yang bagus seperti diberi mesin roket untuk 
terbang ke angkasa bersama ide tersebut.

Mesin kecerdasan I  sesungguhnya identik dengan perut panjang. 
Mereka memiliki perut yang panjang dimana di dalamnya terdapat usus 
yang panjang. Perut panjang tersebut rupanya merupakan ciri bagi  orang 
I yang mengolah makanan menjadi tenaga anaerobik dan disimpan dalam 
otot yang berwarna putih. Tenaga anaerobik yang terdapat pada otot putih 
ini merupakan tenaga yang tidak stabil dan meledak-ledak. Itu mengapa 
jenis tenaga ini akan bagus untuk melakukan sprint dengan kecepatan 
tinggi. Tenaga anaerobik merupakan tenaga yang eksplosif. Tentu saja otot 
putih ini mesti sering digunakan supaya otot berkembang dan memiliki 
kapasitas menyimpan tenaga anaerobik yang lebih banyak. Tipe Ii terlebih 
lagi karena ditunjang oleh ketersediaan baterai (charger) yang ada di dalam 
dirinya menyebabkan Ii seperti memiliki daya ledak yang kuat.  Selain 
memiliki bentuk (konstitusi) fisik yang astenis (jangkung) tebal  juga orang Ii 
memiliki tubuh sebagai penunjang bagi kepalanya untuk pergi terbang jauh 

26



bersama gagasannya. Oleh karena itu seringkali pada orang I secara umum 
memiliki bentuk bahu yang miring seolah-olah ibarat roket yang dipandu 
oleh kepalanya, khususnya otak kanannya.

Perut panjang mengolah makanan secara rakus dan menyimpan 
pada otot putihnya sebagai tenaga anaerobik. Tenaga anaerobik ini 
memiliki kemampuan untuk melakukan sprint. Bergerak secara eksplosif 
namun kemudian cepat habis. Namun pada kemudi yang introvert masih 
bisa didorong hingga mampu mencapai jarak menengah.   Tetap tidak bisa 
untuk jarak jauh karena untuk yang ini hanya mungkin jika menggunakan 
tenaga aerobik. Itulah mengapa orang I kurang suka main otot karena ia 
tahu bahwa pada dirinya hanya tersedia lebih banyak otot putih dan kurang 
memiliki otot merah yang mengandung tenaga aerobik. 

Tipe I lebih suka menggunakan kepala namun jenis kepala sebelah 
kanan yang tidak membuat merengut seperti kepala sebelah kiri, kepala 
kanan justru lebih nyeleneh. Disebabkan fungsi kepala kanannya inilah, 
tipe I lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan berkelas yang membutuhkan 
kualitas yang bersumber dari sumberdaya kreativitas yang dimilikinya. Ke-
mudian digabungkan dengan kecerdasan yang berbasiskan indera keenam, 
maka fungsi kepala kanan akan membuat tipe I lebih menyukai pekerjaan-
pekerjaan necis yang tidak kotor oleh keringat. Hal itu juga yang membuat 
tipe I memilih peran sebagai sutradara di belakang layar yang memberi 
ide dan inspirasi kepada para pemain yang berada di lapangan atau di 
panggung.  

Jika tipe I nya dikemudikan dari dalam menjadi tipe Ii akan muncul 
sifat ingin serba sempurna. Hal itu membuat Ii menyukai berperan sebagai 
seorang penggagas yang menginisiasi  atau memulakan pekerjaan dengan 
target melakukan perubahan  atau memberi nilai tambah pada pekerjaan-
nya. Kemampuannya menangkap bahasa langit atau memprediksi kejadian 
yang membuat tipe I berani mengambil risiko.  Hal inilah yang membuat 
tipe I sangat berminat menjadi pengusaha atau pebisnis yang sejatinya 
berani menghadapi risiko gagal.

Jenis Ii memiliki kelebihan otomatis yang berfungsi dalam cara 
kerjanya yang terbiasa mencari kualitas. Dan kualitas itu diciptakan dari 
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pangkalnya, sehingga membuat tipe Ii sangat getol mencari penemuan-
penemuan atau penciptaan-penciptaan baru.  Kelebihannya justru terletak 
pada orientasinya untuk mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. 
Ia mencari kepuasan.  Jika ciptaannya kemudian diakui sebagai penemuan 
baru maka baginya itu menjadi kepuasan yang tak terhingga. Demikian 
juga tabiatnya terhadap uang, ia akan membelanjakan uangnya untuk 
berinvestasi terhadap kualitas dirinya atau ciptaannya agar ia memperoleh 
kepuasan secara berkelas.

Berkat kesungguhannya untuk menciptakan sesuatu yang baru itulah 
yang membuat ia hanya akan puas jika menghasilkan sesuatu yang signifi-
kan (berbeda secara nyata). Harapannya selalu mencipta sesuatu yang baru 
sehingga pada akhirnya secara akumulatif ia berhasil mengubah keadaan 
dirinya atau lingkungannya secara signifikan. 

Kemampuannya untuk selalu mencipta, memberi nilai tambah, 
menghasilkan perubahan yang signifikan, dan menjaga kesempurnaan  itulah 
yang membuat orang Ii memiliki merek yang melekat pada dirinya sebagai 
sosok yang memiliki kualitas kerja yang tinggi.  Tipe Ii tidak mementingkan 
kuantitas (volume) tapi justru sangat mementingkan kualitas (menghasilkan 
marjin yang besar). Sehingga kesungguhannya untuk menjaga kualitas ker-
janya menjadi jaminan bagi orang lain yang ingin bekerjasama dengannya.

Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi (aliran perilaku) 
kepribadian Ii mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan 
dan diukur yang berbeda dari delapan kepribadian yang lain.  Terdapat 
sepuluh item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara 
psikometrik. Menurut konsep STIFIn ke sepuluh item tersebut menjadi 
kepribadian tetap yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring 
dengan penambahan umurnya.  Sepuluh sifat yang tetap tersebut adalah: 
learner, assertive, perfectionist,  scholar, hard to please, proud, optimistic, 
deep, insistent, dan capable selling (bahasa Inggris dipertahankan supaya 
definisinya tidak multi tafsir). 
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Dalam proses belajarnya ia selalu berfokus pada memahami konsep. 
Upaya untuk memahami konsep itu tidak mudah oleh karena itu jika ia 
dibantu  dengan ilustrasi, grafis, dan film akan memudahkan baginya untuk 
memahami konsep dari setiap pelajaran. Kemudian proses belajarnya juga  
dapat ditransfer dari bahasa tubuh si pengajar.  Oleh karena itu tipe Ii akan 
menyukai dosen atau guru yang ekspresif dalam berkomunikasi baik dari 
aspek konten pilihan kata ataupun dari cara deliverinya. Konten pelajaran 
yang disukainya adalah konten yang menggugah keingintahuannya atau 
memberi inspirasi baru baginya.  Juga ia menyukai cerita-cerita petualangan 
yang fiktif karena hal itu akan membuka cakrawala fantasinya. 

Pemberian motivasinya cukup dengan ditantang melihat masa depan 
yang lebih baik. Tipe Ii memiliki optimisme yang kuat dan juga keras kepala 
untuk memperjuangkan kemauannya. Dengan memvisualkan ‘big picture’ 
tentang masa depannya maka akan lebih mudah ia membangun sendiri 
rute keberhasilannya. Demikian pula dalam kegiatan belajarnya, ia akan 
lahap membaca buku jika sudah melihat manfaatnya.  

Prioritas utama jika ingin memilih jurusan dan memilih profesi se-
baiknya diarahkan pada satu diantara empat pilihan industri berikut ini, 
yaitu marketing/periklanan, lifestyle/mode, penerbangan, agroforestry.  
Selanjutnya dapat dipilih diantara pilihan jurusan atau profesi seperti pi-
lihan berikut ini: pengusaha/investor, bisnis pendidikan/pelatihan, penulis 
sastra, cinematrografis, detektif, seniman, pengusaha, peneliti sains murni, 
fisikawan quantum,  pencipta lagu, reengineering,  proyeksi, peramal 
bisnis, pemain saham,  investor, filosof,  pakar pembelajaran/pemodul, 
event organizer, produsen, disainer, ahli kreatif berbagai bidang, arsitek, 
sutradara, pelukis abstrak, pesulap, peramal, pialang saham, atlit (spinter/
pertandingan), pelatih olahraga pertandingan, penyembuh, cenayang, dll.

Mengapa memerlukan dan lain-lain karena semakin kesini profesi 
semakin beragam.  Namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi pa-
tokan bagi tipe Ii adalah mempertimbangkan empat kata kuncinya, yaitu: 
mengarang, perut panjang, perubahan, dan murni.  Artinya jurusan atau 
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profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan 
kreativitas, mengandalkan tenaga anaerobik (karena perutnya panjang) 
atau tenaga tidak stabil yang melompat-lompat dan meledak-ledak, dan 
jenis jurusan atau profesi yang bernapaskan perubahan, serta memiliki ciri 
mencuri kemurnian ide atau menerbangkan ide menjulang ke langit yang 
tinggi.  Artinya menghendaki perubahan yang signifikan dan radikal.

Sebagai pribadi yang utuh tipe Ii memiliki sisi-sisi diametral  sebagai 
berikut: berpikir positif namun sekaligus mengkhayal ala  ‘time tunnel’ 
seolah-olah semua bisa terjadi, menyenangkan sebagai mitra bisnis na-
mun tidak suka bicara pribadi, percaya diri sangat tinggi namun memacu 
‘mesin’nya terlalu cepat seolah tanpa rem,  atraktif dan estetik namun 
terkadang melewati jamannya, meski mahir membuat konsep tapi juga 
menguasai pekerjaan hilirnya namun menjadi terlalu masa-bodoh dengan 
lingkungannya, terbuka dengan perbedaan pendapat namun tetap keras 
kepala dengan keyakinannya. Oleh karena itu perlu berwaspada dengan 
kelemahannya dan berusaha mengekploitasi kelebihannya.  Biasanya jika 
kelebihannya bergerak membaik maka secara otomatis kelemahannya 
tertutup dengan sendirinya.

Disain keberhasilan hidupnya ditandai dengan kemampuannya 
menjalankan PROGRAM untuk  menginkubasi ciptaannya. Idenya tidak 
pernah habis karena radar vertikalnya diberi roket dari dalam.  Tipe I 
memiliki kemistri KATA atau berupa ilmu dan gagasan. Kata yang berupa 
ilmu dan gagasan tersebut akan mudah diadakan baginya. Namun ide saja 
tidak cukup.  Karena ide itu harus diterbangkan setinggi-tingginya. Proses 
menerbangkan ide dimulai dengan cara mematangkan ide tersebut, dibuat 
infrastuktur untuk menerbangkan ide tersebut. Wujud konkrit mematang-
kan ide dan mempersiapkan infrastrukturnya yaitu jika ide tersebut telah 
mewujud menjadi program dengan segala pranatanya.  Semakin banyak 
program yang bisa digarap untuk merealisasikan mimpi-mimpi dan ga-
gasannya semakin ia menemukan jati dirinya. 
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Ie adalah singkatan dari 
Intuiting  extrovert.  Jika huruf I berdiri 

sendiri merupakan identitas sebagai 
mesin kecerdasan. Menurut konsep STIFIn 

ragam mesin kecerdasan hanya ada lima, dan I 
adalah salah satu diantara 5 mesin kecerdasan 
tersebut. Identitas mesin kecerdasan berubah 
menjadi kepribadian ketika mesin kecerdasan 

digandengkan dengan jenis kemudi di 
belakangnya. Jenis kemudi kecerdasan hanya 

ada dua, yaitu i (introvert) dan e (extrovert).  
Dengan demikian Ie sudah menjadi identitas 

kepribadian. I ditulis dengan huruf besar 
karena pengaruhnya sebagai mesin 
kecerdasan lebih besar dari e yang ditulis 
dengan huruf kecil yang berperan hanya 

sebagai kemudi kecerdasan. 
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Pengertian sederhana dari Intuiting extrovert adalah jenis kepriba-
dian yang berbasiskan kecerdasan indera keenam (intuisi) yang proses 
kerjanya dikemudikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya. Kepri-
badian Ie ini memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan kreativitas 
yang meruang (spatial)  yang melebihi delapan jenis kepribadian yang 
lain.  Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan spatial  atau 
disebut Spa-Q (Spatial  Quotient).

Sistem operasi pada tipe Ie berada di belahan otak bagian atas di 
sebelah kanan atau disebut sebagai otak besar kanan atau diringkas otak 
kanan. Pada otak kanan tersebut yang menjadi kemudi kecerdasannya 
berada di lapisan abu-abu yang letaknya di bagian luar atau permukaan 
otak.  Otak kanan abu-abu itulah yang menjadi sistem operasi tipe Ie.

Lapisan yang berwarna abu-abu memiliki tekstur otak yang lebih 
longgar karena mengandung sel otak lebih sedikit.  Kerapatan yang lebih 
rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam tersebut membuat 
kemudi kecerdasan bergerak dari luar ke dalam. Hal ini menyebabkan 
‘tuan yang punya badan’ ketika memiliki ide yang bagus dibawa mendarat 
ke bumi agar bisa lebih diterima oleh masyarakat atau lingkungannya.
Oleh karena itu seringkali pada orang I secara umum memiliki bentuk 
bahu yang miring seolah-olah ibarat roket yang dipandu oleh kepalanya, 
khususnya otak kanannya.  

Mesin kecerdasan I  sesungguhnya identik dengan perut panjang. 
Mereka memiliki perut yang panjang dimana di dalamnya terdapat usus 
yang panjang. Perut panjang tersebut rupanya merupakan ciri bagi  orang 
I yang mengolah makanan menjadi tenaga anaerobik dan disimpan dalam 
otot yang berwarna putih. Tenaga anaerobik yang terdapat pada otot putih 
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ini merupakan tenaga yang tidak stabil dan meledak-ledak. Itu mengapa 
jenis tenaga ini akan bagus untuk melakukan sprint dengan kecepatan 
tinggi. Tenaga anaerobik merupakan tenaga yang eksplosif. Tentu saja otot 
putih ini mesti sering digunakan supaya otot berkembang dan memiliki 
kapasitas menyimpan tenaga anaerobik yang lebih banyak. Tipe Ie men-
jadi lebih tidak stabil karena ketersediaan baterai (charger) yang ada di 
luar dirinya menyebabkan Ie seperti memiliki daya ledak yang eksplosif 
seketika.  Selain memiliki bentuk (konstitusi) fisik yang astenis (jangkung) 
dan tipis juga orang Ie memiliki kepala yang lebih pipih mengarah ke 
belakang sehingga memudahkan menyerap aspirasi horizontal tanpa 
kehilangan orientasi vertikalnya. Hal ini dapat diibaratkan seperti alien 
yang mendarat ke bumi. 

Perut panjang mengolah makanan secara rakus dan menyimpan 
pada otot putihnya sebagai tenaga anaerobik. Tenaga anaerobik ini 
memiliki kemampuan untuk melakukan sprint. Bergerak secara eksplosif 
namun kemudian cepat habis. Terlebih pada kemudi yang extrovert daya 
eksplosif itu menjadi cepat habis karena sumber energinya datang dari 
luar.   Memang tidak memiliki kemampuan untuk menempuh jarak jauh 
karena untuk yang ini hanya mungkin jika menggunakan tenaga aerobik. 
Itulah mengapa orang I kurang suka main otot karena ia tahu bahwa pada 
dirinya hanya tersedia lebih banyak otot putih dan kurang memiliki otot 
merah yang mengandung tenaga aerobik.   

Tipe I lebih suka menggunakan kepala namun jenis kepala sebelah 
kanan yang tidak membuat merengut seperti kepala sebelah kiri, kepala 
kanan justru lebih nyeleneh. Disebabkan fungsi kepala kanannya inilah, 
tipe I lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan berkelas yang membutuhkan 
kualitas yang bersumber dari sumberdaya kreativitas yang dimilikinya. 
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Kemudian digabungkan dengan kecerdasan yang berbasiskan indera 
keenam, maka fungsi kepala kanan akan membuat tipe I lebih menyukai 
pekerjaan-pekerjaan necis yang tidak kotor oleh keringat. Hal itu juga 
yang membuat tipe I memilih peran sebagai sutradara di belakang layar 
yang memberi ide dan inspirasi kepada para pemain yang berada di 
lapangan atau di panggung.  

Jika tipe I nya dikemudikan dari luar menjadi tipe Ie akan muncul 
sifat ingin selalu berinovasi dengan jenis inovasi yang bisa diterima oleh 
lingkungannya. Hal itu membuat Ie menyukai berperan sebagai seorang 
reformer (pembaharu) yang membawa ide murni sebagai sumber perubah-
an namun diassembling dengan selera pasar. Kemampuannya menang-
kap bahasa langit atau memprediksi kejadian atau menangkap ide dan 
kemudian dibenturkan dengan kenyataan yang ada di bumi  membuat 
tipe Ie lebih yakin dalam berbisnis. Daya assemblingnya mempertemukan 
kemurnian dan kenyataan membuat ia lebih berani mengambil risiko.  
Hal inilah yang membuat tipe Ie sangat berminat menjadi pengusaha atau 
pebisnis yang sejatinya berani menghadapi risiko gagal.

Jenis Ie memiliki kelebihan otomatis yang berfungsi dalam cara 
kerjanya yang terbiasa berinovasi diantara ruang gerak yang terbuka di 
sekitar lingkungannya. Inovasi berarti menciptakan peluang baru dalam 
berbisnis. Kelebihannya dalam mempertemukan inovasi baru dengan 
kehendak kekinian yang boleh jadi masih tersimpan dalam bentuk po-
tensi menyebabkan ia menjadi pembaharu inovatif yang lebih diterima 
masyarakat. Meskipun demikian ia tidak menyerah begitu saja dengan 
kemauan pasar melainkan mengajak pasar kepada sesuatu yang baru.  
Pada saat yang sama ia mampu mengukur untuk membawa orientasi 
pasar pergi sejauh yang masih mampu dijangkau. Pada bagian itulah dia 
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mampu mengassembling ide murni menjadi ide pasar. Juga mampu meng-
assembling berbagai ide dirakit ulang menjadi ide baru yang berorientasi 
pasar.

Berkat kegemarannya untuk berinovasi maka ia memerlukan ruang 
gerak yang leluasa untuk mematangkan idenya.  Ia akan merasa mati 
hampa jika tidak bisa mencipta sesuatu untuk lingkungannya. Harapan-
nya selalu bertumpu pada kesempatan untuk mencipta dan berinovasi 
sehingga ruang bisnis di sekitarnya berhasil diwarnainya dengan aneka 
pembaharuan olehnya. Demikian juga tabiatnya dalam mengelola uang, 
ia merasa ada sesuatu yang salah jika tidak punya uang untuk berinvestasi 
pada kemajuan dirinya.  Selalu ada alokasi untuk membeli masa depan-
nya.  Ia selalu berpikir kemajuan yang dibelanjakan dari sekarang.

Ukuran keberhasilannya justru terletak pada bisnis yang dijalankan-
nya.  Basis bisnisnya bukanlah datang dari kerja keras melainkan kerja 
kreatif yang menghasilkan nilai tambah yang besar.  Sehingga wajar dijual 
pada pasar berkelas dengan harga tinggi.  Otomatis marjinnya pun akan 
tinggi. Dengan kemampuan kreatifnya, diolah menjadi inovasi, dimatang-
kan dengan proses assembling baik ide-ide lain ataupun diassembling 
dengan ekspektasi pasar maka akhirnya sosok Ie sangat layak diberi merek 
sebagai pencipta marjin keuntungan bisnis. Tipe Ie dapat ditantang untuk 
memenangkan persaingan di pasar ‘lautan merah’ yang berdarah-darah 
atau juga memiliki kemampuan menciptakan peta persaingan baru di 
pasar ‘lautan biru’ yang belum terjamah.  Naluri bisnisnya memiliki karak-
ter dan optimisme yang kuat untuk bermain di pasar berkelas, karena 
ia yakin kreativitas, inovasi, dan kemampuan assemblingnya membuat 
pantas ia mendapatkan marjin yang tinggi.
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Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi (aliran perilaku) 
kepribadian Ie mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan 
dan diukur yang berbeda dari delapan kepribadian yang lain.  Terdapat 
sepuluh item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara 
psikometrik. Menurut konsep STIFIn kesepuluh item tersebut menjadi 
kepribadian tetap yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring 
dengan penambahan umurnya.  Sepuluh sifat yang tetap tersebut adalah: 
inspiring, solver, benchmarker, expressive, respectful, assemblies, detec-
tive, selective, diesel, dan romantic (bahasa Inggris dipertahankan supaya 
definisinya tidak multi tafsir). 

Proses belajarnya tipe Ie cenderung lebih cepat dari seumurnya.  
Justru dalam proses belajarnya ia selalu mencoba mencari tema di balik 
bacaannya. Ia akan mampu menemukan konsep yang tersembunyi dari 
apa yang dipelajarinya melebihi kemampuan jenis-jenis kecerdasan yang 
lain. Oleh karenanya jika ingin membuat orang Ie belajar dengan baik harus 
dipermudah baginya untuk merumuskan tema yang dipelajari. Supaya 
kemampuan kreatifnya menyala maka perlu difasilitasi dengan peraga 
bongkar pasang yang akan direkam oleh kecerdasan spatialnya menjadi 
pelajaran kreatif. Dan karena ia mampu membumi dan beradaptasi maka 
ia juga perlu diberikan cara belajar sebagaimana kebanyakan orang yaitu 
dengan melatih soal untuk mendapatkan pengalaman yang terpola dalam 
pikirannya.

Untuk memotivasi orang Ie memang harus lebih kreatif dari dirinya, 
karena yang diperlukan oleh dirinya adalah sesuatu yang sukar dan mahal, 
yaitu ruang gerak sesuai dengan minatnya.  Sementara minatnya adalah 
di bidang kreatif yang senantiasa berubah.  Menciptakan ruang gerak 
yang seperti itu terkadang tidak terdapat di sekolah dan di tempat kursus.  
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Seringkali harus didisain sendiri untuk memastikan minatnya tergembleng 
secara maksimal dan naik dari satu tahap ke tahap yang lain tanpa ia 
kehilangan semangatnya.

Prioritas utama jika ingin memilih jurusan dan memilih profesi se-
baiknya diarahkan pada satu diantara lima pilihan industri berikut ini, yaitu 
kewirausahaan/investasi, pendidikan/pelatihan, sastra, cinematrografi, 
spionase/kepolisian.  Selanjutnya dapat dipilih diantara pilihan jurusan 
atau profesi seperti pilihan berikut ini: marketer/iklan agency, lifestyle/
mode, bisnis-penerbangan, bisnis agro-forestry, seniman, pengusaha, 
peneliti sains murni, fisikawan quantum,  pencipta lagu, reengineer-
ing,  proyeksi, peramal bisnis, pemain saham,  investor, filosof,  pakar 
pembelajaran/pemodul, event organizer, produsen, disainer, ahli kreatif 
berbagai bidang, arsitek, sutradara, pelukis abstrak, pesulap, peramal, 
pialang saham, atlit (spinter/pertandingan), pelatih olahraga pertandingan, 
penyembuh, cenayang, dll.

Mengapa memerlukan dan lain-lain karena semakin kesini profesi 
semakin beragam.  Namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi pa-
tokan bagi tipe Ie adalah mempertimbangkan empat kata kuncinya, yaitu: 
mengarang, perut panjang, perubahan, dan rakitan.  Artinya jurusan atau 
profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan 
kreativitas, mengandalkan tenaga anaerobik (karena perutnya panjang) 
atau tenaga tidak stabil yang melompat-lompat dan meledak-ledak, dan 
jenis jurusan atau profesi yang memiliki jiwa perubahan, serta memiliki ciri 
merakit atau mendaratkan ide yang brilian datang dari langit didaratkan 
ke bumi sesuai keadaan masyarakat atau selera pasar.

Sebagai pribadi yang utuh tipe Ie memiliki sisi-sisi diametral  sebagai 
berikut: ibarat detektif yang hebat menginvestigasi  maka ia harus berjarak 
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dengan lingkungannya, memuja misi pribadinya namun enggan terbebani 
dengan hubungan yang mendalam, intuisi dan  kreativitasnya  meluas 
namun ada kalanya ia lari secara asketis atau melakukan pesta pelam-
piasan, ide-ide besar diassembling dengan idenya sendiri untuk menjadi 
lebih bernilai  namun sayangnya ia bergantung pada mastermind-nya, 
selalu ingin perubahan secara kontekstual dan  progresif namun tidak 
menyadari api permusuhan yang menentangnya. Oleh karena itu perlu 
berwaspada dengan kelemahannya dan berusaha mengekploitasi kele-
bihannya.  Biasanya jika kelebihannya bergerak membaik maka secara 
otomatis kelemahannya tertutup dengan sendirinya.

Jalur keberhasilan tipe Ie adalah jalur KATA. Karena kemistri kata 
akan selalu melekat kepadanya.  Kata yang berupa ilmu dan gagasan 
merupakan panggilan jiwanya.  Dirinya memiliki kemampuan menda-
tangkan kata karena memiliki radar untuk menangkap kata, dan seba-
liknya juga kata akan lebih suka datang kepadanya karena sudah menjadi 
pasangan hidupnya. Namun kata yang diperolehnya harus didaratkan di 
bumi dengan jalan mengolahnya menjadi ide yang membumi dan dapat 
diwujudkan sesuai keperluan pasar. Oleh karena itu tingkat keberhasilan 
mendaratkan kata baginya jika kata tersebut dapat diolah menjadi aktivitas 
BISNIS. Wujud keberhasilannya adalah jika idenya dapat ditransformasi 
menjadi bisnis.  Aktivitas bisnis ini sesungguhnya merupakan wadah tidak 
hanya untuk mengkonkritkan idenya tapi juga untuk untuk mengkapitali-
sasi asetnya. Semakin banyak idenya dan aset dirinya yang dikapitalisasi 
menjadi aktivitas bisnis maka semakin cemerlang hidupnya.
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Fi adalah singkatan dari 
Feeling introvert.  Jika huruf 

F berdiri sendiri merupakan 
identitas sebagai mesin kecerdasan. 

Menurut konsep STIFIn ragam mesin 
kecerdasan hanya ada lima, dan F adalah 

salah satu diantara 5 mesin kecerdasan 
tersebut. Identitas mesin kecerdasan berubah 
menjadi kepribadian ketika mesin kecerdasan 
digandengkan dengan jenis kemudi di 
belakangnya. Jenis kemudi kecerdasan hanya 
ada dua, yaitu i (introvert) dan e (extrovert).  
Dengan demikian Fi sudah menjadi identitas 
kepribadian. F ditulis dengan huruf besar karena 
pengaruhnya sebagai mesin kecerdasan lebih 
besar dari i yang ditulis dengan huruf kecil yang 
berperan hanya sebagai kemudi kecerdasan. 

39Tipe Feeling introvert



Penjelasan Hasil Tes STIFIn

Pengertian sederhana dari Feeling introvert adalah jenis kepribadian 
yang berbasiskan kecerdasan emosi atau perasaan  yang proses kerjanya 
dikemudikan dari dalam dirinya menuju ke luar dirinya. Kepribadian Fi 
ini memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan emosi yang melebihi 
delapan jenis kepribadian yang lain.  Kelebihan ini dapat disepadankan 
dengan kecerdasan emosi atau disebut EQ (Emotional Quotient).

Sistem operasi pada tipe Fi berada di belahan otak bagian bawah 
di sebelah kanan atau disebut sebagai limbik kanan. Pada limbik kanan 
tersebut yang menjadi kemudi kecerdasannya berada di lapisan putih yang 
letaknya di bagian dalam.  Limbik kanan putih itulah yang menjadi sistem 
operasi tipe Fi.

Lapisan yang berwarna putih memiliki tekstur otak yang lebih padat 
karena mengandung sel otak lebih banyak.  Kerapatan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan lapisan bagian luar tersebut membuat kemudi kecer-
dasan bergerak dari dalam ke luar. Hal ini menyebabkan ‘tuan yang punya 
badan’ menjadi seolah tidak berhenti untuk tebar pesona atau memancar-
kan kharismanya sebagai pemimpin .

Mesin kecerdasan F sesungguhnya identik dengan pernafasan. Me-
reka memiliki kapasitas pernafasan yang besar. Kapasitas pernafasan yang 
kuat  itu disebabkan karena orang F memiliki mesin yang besar. Mesin itu 
berupa jantung dan paru-paru yang besar. Dengan mesin yang besar ini 
orang F dapat memompa oksigen yang lebih banyak ke dalam darah. Tipe 
Fi terlebih lagi karena ditunjang oleh ketersediaan baterai (charger) yang 
ada di dalam dirinya menyebabkan Fi seperti memiliki kekuatan emosi 
yang lebih kuat. Bentuk (konstitusi) fisik orang F secara umum disebut se-
bagai displastik, karena mesin yang besar tersebut didukung oleh tulang 
yang kecil sehingga bawaannya terasa berat.  Karena mesinnya besar maka 
bentuk badannya terlihat lebar dan tebal.  Akibatnya pada bagian pung-
gung seperti lebih sulit digerakkan (disebut displastik). Pada tipe Fi, karena 
charger baterainya ada di dalam maka seperti memiliki daya pancar emosi 
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yang lebih kuat. Secara fisik ia dapat menggunakan pernafasan dalam yang 
bersumber dari paru-parunya.

Kekuatan pernafasan karena mesin yang besar tersebut dapat di-
gunakan untuk jenis olahraga yang memerlukan stamina jarak jauh dan 
jangka panjang seperti lari marathon. Juga dengan pernafasan yang panjang 
tersebut secara mental ia memiliki potensi kekuatan mental yang lebih baik.  
Mampu mendengar bahasa hati orang lain lebih lama. Bahkan mampu 
menjaga perasaan dan berempati lebih baik dari orang lain. Atau juga 
ia seperti memiliki kadar cinta yang lebih banyak, baik untuk mencintai 
ataupun dicintai.

Kecerdasan emosinya membuat ia menjadi matang secara emosional 
dan menjadi kaya hati sehingga mudah berbagi kasih sayang dengan orang 
lain.  Faktor-faktor kekuatan emosional inilah yang membuat ia merasa 
terpanggil untuk menjadi pemimpin. Pancaran energi yang datang dari 
dalam untuk menyebarkan kekuatan emosinya membuat ia memang layak 
menjadi pemimpin. Jika tipe F nya dikemudikan dari dalam menjadi tipe Fi 
akan muncul sifat lebih percaya diri dan seolah bekal kekuatan emosinya 
tidak habis karena didorong dari dalam dirinya. Hal itu membuat Fi merasa 
nyaman menjalankan fungsi kepemimpinannya.

Modal kepemimpinannya yang kharismatik dan terpancar dari dalam 
maka kesehariannya selalu menebarkan pesonanya dan ketika lingkungan 
sekitarnya menerima kepemimpinannya maka itu sesuai dengan pengha-
rapannya.  Aktualisasi dirinya terjadi jika ia memiliki fungsi kepemim-
pinan.  Bahkan jika ia tidak mendapatkannya ia akan terus akan mencari 
jalan untuk kemudian dikukuhkan sebagai pemimpin. Pancaran kekuatan 
emosinya membuat ia disukai banyak orang (populer). Kepopulerannya 
adalah kelebihannya.  Dengan modal kepemimpinan inilah ia menawarkan 
idealisme baru. Karena biasanya tipe Fi merupakan seorang ideolog yang 
memiliki pandangan visioner. Sumber ideologinya datang dari kematangan 
emosinya sejalan dengan jiwa perjuangannya.  Kekuatan emosi berarti 
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memahami kedalaman jiwa yang perlu diperjuangkan oleh dirinya dan 
masyarakatnya. Hal inilah yang membuat tipe Fi menargetkan visi tertentu 
untuk diperjuangkan bersama. 

Salah satu jalan untuk memelihara pengaruhnya ialah dengan 
berkontribusi pada pengikutnya. Sebagai konsekuensi dari kasih sayangnya 
kepada pengikutnya ia kerap kali mengulurkan tangannya untuk membantu 
pengikutnya. Akibatnya dalam pengelolaan uang tipe Fi terlihat sangat bossy 
(seperti juragan). Ia mudah menolong orang lain dengan harapan itu akan 
memperkuat posisinya sebagai pemimpin. 

Kekuatan kepemimpinan sekaligus menjadi merek dirinya.  Ia diberi 
merek sebagai sosok yang memiliki kepemimpinan yang baik.  Untuk 
memiliki merek seperti ini tidak harus ia secara formal memimpin suatu 
organisasi tertentu bahkan secara informal merek kepemimpinan itu me-
lekat pada dirinya. Jika tipe Fi tidak memiliki merek kepemimpinan maka ia 
seperti tercerabut dari akarnya, karena berarti sumber kekuatan utamanya 
yang memancarkan emosi kasih sayang ke masyarakatnya berarti macet.

Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi (aliran perilaku) 
kepribadian Fi mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan 
dan diukur yang berbeda dari delapan kepribadian yang lain.  Terdapat 
sepuluh item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara 
psikometrik. Menurut konsep STIFIn kesepuluh item tersebut menjadi 
kepribadian tetap yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring 
dengan penambahan umurnya.  Sepuluh sifat yang tetap tersebut adalah: 
influencing, idealistic, leader, kindful, reflective, popular, convincing, 
promoter, diplomatic, dan friendship-appeal (bahasa Inggris dipertahankan 
supaya definisinya tidak multi tafsir). 

Proses belajar yang baik bagi tipe Fi adalah menjadi pendengar yang 
baik meskipun ia begitu tergoda untuk berbicara. Orang Fi suka ngomong 
dan menebar pesona dengan omongannya. Namun ia akan belajar lebih 
banyak jika ia mendengar. Maka ketika ia hadir di dalam kelas cukup ia 
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berkonsentrasi mendengarkan penjelasan gurunya. Jika perlu penjelasan 
itu direkam dengan MP3 dan didengarkan berulang-ulang sampai dia da-
pat ‘feel’ nya. Karena bagi tipe Fi memang sulit berkonsentrasi dalam durasi 
yang lama sering terbawa-bawa pada suasana emosinya.  Hasil rekaman 
yang didengarkan ulang itu membuat ia mendapatkan gambaran secara 
keseluruhan.  Pendek kata orang F pada umumnya memang harus belajar 
menggunakan telinganya.

Motivasi belajarnya naik seiring dengan mood-nya. Namun begitu 
ia mood maka seperti tidak ada yang menghentikannya. Jika lagi semangat 
akan terlihat semangat sekali namun jika lagi malas maka susah untuk me-
mulai kembali. Oleh karena itu perlu ditempelkan sentuhan emosi setiap 
ia merasa kehilangan moodnya.  Motivasinya yang naik turun tergantung 
kondisi emosi sesaatnya.  Permainan perasaan untuk memelihara tingkat 
motivasi orang F memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa.

Prioritas utama jika ingin memilih jurusan dan memilih profesi se-
baiknya diarahkan pada satu diantara empat pilihan industri berikut ini, 
yaitu politik, kepemerintahan, hukum, kesenian.  Selanjutnya dapat dipilih 
diantara pilihan jurusan atau profesi seperti pilihan berikut ini: psikolog, 
komunikasi, diplomat, humas, promotor, investor, negarawan, trainer/
public speaker, administrasi negara, seniman, budayawan, hubungan 
internasional, salesman,inspirator, motivator, psikiater, counselor,  ideolog, 
personalia, lawyer, birokrat, aktivis, atlit maraton, dll.

Mengapa memerlukan dan lain-lain karena semakin kesini pro-
fesi semakin beragam.  Namun jika ingin memilih jurusan ataupun pro-
fesi patokan bagi tipe Fi adalah mempertimbangkan empat kata kuncinya, 
yaitu:merasakan, pernafasan, memimpin, dan dicintai.  Artinya jurusan 
atau profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memer-
lukan keterlibatan emosi termasuk kemampuan berkomunikasi dari hati 
ke hati, secara fisik memerlukan nafas yang panjang atau diaplikasikan 
dalam bentuk memerlukan semangat yang tinggi sehingga bisa bekerja atau 
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bertanding secara marathon, dan memerlukan kharisma dan kemampuan 
kepemimpinan, serta dapat mengeluarkan jurus-jurus tebar pesona supaya 
dicintai lebih banyak orang. 

Sebagai pribadi yang utuh tipe Fi memiliki sisi-sisi diametral  sebagai 
berikut: semangat tinggi namun dibalik itu ingin dimanja dan diperhatikan,  
halus dan lembut namun terkadang  menyengat, pemimpin yang berkha-
risma namun kebiasaaan buruknya mudah tersinggung, penolong namun 
menghitung nilai balas budi, komunikator yang mempengaruhi orang lain 
namun komitmen terhadap ajarannya lemah, mampu berempati namun 
terkadang lamban beraksi. Oleh karena itu perlu berwaspada dengan 
kelemahannya dan berusaha mengekploitasi kelebihannya.  Biasanya jika 
kelebihannya bergerak membaik maka secara otomatis kelemahannya 
tertutup dengan sendirinya.

Jalan keberhasilannya ditentukan oleh kemampuannya membuat 
PLATFORM untuk memperkuat pengaruhnya.  Dengan platform itulah so-
sok Fi akan memiliki posisi tawar yang tinggi. Penting untuk digaris bawahi 
bahwa platform yang ia bentuk seringkali platform yang diikat secara emo-
sional.  Oleh karenanya sejak awal set up platform tersebut harus didisain 
secara masak-masak agar dapat mewadahi visi yang diperjuangkannya.  
Tentu saja platform ini akan mudah runtuh jika tidak diberi energi positif 
yang maksimal.  Apalagi jika platform tersebut senantiasa berubah-ubah 
demi kepentingan pragmatis. Padahal membangun platform visioner 
itu memakan masa yang panjang. Meskipun orang Fi memiliki kemistri 
CINTA namun ia mesti mengikat kemistri cinta itu dengan sesuatu yang 
berdampak jangka panjang.  Menggunakan kekuatan kharismanya ia harus 
menebarkan pengaruh, terutama visinya, untuk mendapatkan cinta dari 
pengikutnya. Oleh karenanya visi itu mesti diberi jiwa (sentuhan emosi) 
supaya lebih banyak orang yang terikat dengan kepemimpinannya. 
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Fe adalah singkatan dari 
Feeling  extrovert.  Jika huruf 

F berdiri sendiri merupakan 
identitas sebagai mesin kecerdasan. 

Menurut konsep STIFIn ragam mesin 
kecerdasan hanya ada lima, dan F adalah 

salah satu diantara 5 mesin kecerdasan 
tersebut. Identitas mesin kecerdasan berubah 

menjadi kepribadian ketika mesin kecerdasan 
digandengkan dengan jenis kemudi di 
belakangnya. Jenis kemudi kecerdasan hanya 
ada dua, yaitu i (introvert) dan e (extrovert).  
Dengan demikian Fe sudah menjadi identitas 
kepribadian. F ditulis dengan huruf besar 
karena pengaruhnya sebagai mesin kecerdasan 
lebih besar dari e yang ditulis dengan huruf 
kecil yang berperan hanya sebagai kemudi 
kecerdasan. 
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Pengertian sederhana dari Feeling extrovert adalah jenis kepribadian 
yang berbasiskan kecerdasan emosi atau perasaan  yang proses kerjanya 
dikemudikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya. Kepribadian Fe 
ini memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan sosial yang melebihi 
delapan jenis kepribadian yang lain.  Kelebihan ini dapat disepadankan 
dengan kecerdasan sosial atau disebut Soc-Q (Social Quotient).

Sistem operasi pada tipe Fe berada di belahan otak bagian bawah 
di sebelah kanan atau disebut sebagai limbik kanan. Pada limbik kanan 
tersebut yang menjadi kemudi kecerdasannya berada di lapisan abu-abu 
yang letaknya di bagian luar atau permukaan otak.  Limbik kanan abu-abu 
itulah yang menjadi sistem operasi tipe Fe.

Lapisan yang berwarna abu-abu memiliki tekstur otak yang lebih 
longgar karena mengandung sel otak lebih sedikit.  Kerapatan yang lebih 
rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam tersebut membuat ke-
mudi kecerdasan bergerak dari luar ke dalam. Hal ini menyebabkan ‘tuan 
yang punya badan’ lebih malas untuk bergerak melakukan aktivitas kecuali 
ada pengaruh luar yang membangkitkan mood-nya untuk bersosialisasi .

Mesin kecerdasan F sesungguhnya identik dengan pernafasan. Me-
reka memiliki kapasitas pernafasan yang besar. Kapasitas pernafasan yang 
kuat  itu disebabkan karena orang F memiliki mesin yang besar. Mesin itu 
berupa jantung dan paru-paru yang besar. Dengan mesin yang besar ini 
orang F dapat memompa oksigen yang lebih banyak ke dalam darah. Tipe 
Fe lebih bergantung kepada suplai baterai (charger) yang datang dari luar 
dirinya.  Mesin yang besar itu harus dinyalakan dari luar namun begitu 
mesin menyala maka akan beraksi sedikit menggebu-gebu. Bentuk (kon-
stitusi) fisik orang F secara umum disebut sebagai displastik, karena mesin 
yang besar tersebut didukung oleh tulang yang kecil sehingga bawaannya 
terasa berat.  Karena mesinnya besar maka bentuk badannya terlihat lebar 
dan tebal.  Akibatnya pada bagian punggung seperti ini lebih sulit digerak-
kan (disebut displastik). Pada tipe Fe mesin yang besar tersebut ditopang 
oleh tulang yang lebih kecil.  Tinggi badan tipe Fe lebih pendek, sehingga 
lebih terkesan seperti pendekar (pendek dan kekar).  Secara fisik ia dapat 
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menggunakan pernafasan dalam yang bersumber dari paru-parunya. Na-
mun karena charger baterainya bersumber dari luar maka tipe Fe memiliki 
kapasitas pernafasannya lebih dangkal. 

Kekuatan pernafasan karena mesin yang besar tersebut dapat di-
gunakan untuk jenis olahraga yang memerlukan stamina jarak jauh dan 
jangka panjang seperti lari marathon. Juga dengan pernafasan yang panjang 
tersebut secara mental ia memiliki potensi kekuatan mental yang lebih baik.  
Mampu mendengar bahasa hati orang lain lebih lama. Bahkan mampu men-
jaga perasaan dan berempati lebih baik dari orang lain. Atau juga ia seperti 
memiliki kadar cinta yang lebih banyak, baik untuk mencintai ataupun 
dicintai. Namun khusus pada tipe Fe kemampuan daya jangkau pernafasan 
atau mental untuk berbagi perasaan bersifat lebih meluas.  Menjangkau 
gabungan berbagai event jarak menengah atau memberi perhatian kepada 
lebih banyak orang.

Kematangan emosi tipe Fe disalurkan dengan melakukan kaderisasi 
kepada orang-orang yang disayanginya.  Fokusnya adalah menjadi coach 
bagi orang lain. Menggembleng orang-orang yang disayanginya. Penyaluran 
emosi seperti ini mendorong ia menjadi seperti king-maker.  Mencetak 
orang supaya menjadi yang terbaik kalau perlu sampai menjadi raja.  Kema-
tangan emosinya lebih  suka memberi jalan kepada orang lain untuk terjun 
memimpin sementara dirinya lebih senang duduk di belakang layar sebagai 
perintis atau pemilik.  Panggilan alamiah tipe Fe lebih senang mendorong 
orang lain untuk melangkah setinggi-tingginya dengan bimbingannya.  
Ketika menggembleng ia memang memberi sebanyak yang ia bisa bahkan 
terkesan menggebu-gebu namun pada akhirnya ia akan puas jika kadernya 
berhasil meraih mimpinya. Kelebihannya justru kepada kemampuannya 
membesarkan (magnifying) orang lain.  Fase berikutnya ia menikmati pe-
ngaruhnya sebagai king-maker atau owner dari usaha yang dirintisnya.  Tipe 
Fe menyukai menjadi tokoh tetapi jenis tokoh yang di balik layar.

Target pribadinya adalah kepada mencetak orang. Selalu berorientasi 
kepada orang.  Jiwa sosial tipe Fe memang cukup tinggi.  Kepeduliannya 
selalu ingin memperbaiki kemampuan SDM (sumber daya manusia) dari 
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masyarakatnya. Panggilan jiwanya sebagai mentor atau coach (pelatih) 
memberi makna yang besar dalam hidupnya.  Ia merasa telah mengaktuali-
sasi diri jika ada diantara kader-kadernya yang berhasil meraih mimpinya.  
Secara kepakaran pun tipe Fe terpanggil untuk menjadi coach.  Bahkan 
bermimpi menjadi coach yang termahal bayarannya. Meskipun begitu 
kerap kali tipe Fe lebih mengorbankan transaksi pembayaran upah jika 
aspek penggemblengan SDM nya terasa lebih menantang.  Panggilan sosial-
nya untuk mengangkat SDM ditempatkan lebih tinggi dibanding transaksi 
komersialnya.

Pengaruh sosial yang menjadi baterai baginya terkadang membuat 
tipe Fe menjadi begitu subjektif ketika mengukur sesuatu. Bahkan ketika 
ia menjalankan usaha proses kalkulasi bisnis terkadang terabaikan karena 
menggebu-gebu memperjuangkan apa yang disukainya. Argumentasinya 
kerap kali membawa-bawa pertimbangan sosial, meski sesungguhnya 
karena ia suka.  Dan letak kesukaannya ini didasari oleh dirinya yang meng-
ukur keberadaannya secara sosial. Jadi kepentingan dirinya di mata sosial 
dan kepentingan sosial murni dapat beririsan.  Ketika sudah suka maka ia 
akan membuat keputusan yang nekat, berani ambil risiko.  Kurang hati-
hati mempertimbangkan bahwa pada akhirnya bisa jadi ia akan menjadi 
korban demi kepentingan orang lain.  Begitulah tabiat dia dalam mengelola 
keuangan yang terkadang terlalu berani melangkah mengambil risiko yang 
terlalu besar sementara di balik keputusannya masih banyak unsur ketidak-
pastian.

Kegetolannya membangun SDM justru menciptakan merek bagi di-
rinya sebagai orang yang dapat dipercaya untuk membangun tim pemenang 
dan organisasi terbaik. Ia justru merasa gagal jika dirinya yang dialamatkan 
terhadap keberhasilan organisasi.  Justru ia merasa berhasil jika tim dan 
organisasinya telah menjadi yang terbaik di bidangnya dan bahkan sudah 
bisa dilepas sendiri menjalankan hasil tempaannya.  Panggilan jiwanya 
selalu menginginkan karya tempaan atau hasil gemblengannya tertanam 
dalam pada tim dan organisasi yang digemblengnya.

Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi (aliran perilaku) 
kepribadian Fe mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan 
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dan diukur yang berbeda dari delapan kepribadian yang lain.  Terdapat 
sepuluh item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara 
psikometrik. Menurut konsep STIFIn kesepuluh item tersebut menjadi 
kepribadian tetap yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring 
dengan penambahan umurnya.  Sepuluh sifat yang tetap tersebut adalah: 
emphathy, tolerant, communicative, listener, symphathetic, persuasive, af-
fectionate, enable, considerate, dan guiding (bahasa Inggris dipertahankan 
supaya definisinya tidak multi tafsir). 

Proses belajar yang sesuai bagi tipe Fe adalah mendiskusikan mata 
pelajaran dengan guru/teman sambil memperbanyak item yang direview 
verbal.  Bagaimanapun tipe F secara umum harus belajar menggunakan 
telinga.  Ia harus menjadi pendengar yang baik. Namun bagi tipe Fe proses 
komunikasi yang interaktif lebih disukainya karena charger baterainya ada 
di luar. Dengan demikian diskusi menjadi pilihan terbaik bagi tipe Fe.

Motivasi belajarnya akan terjaga jika ia dipuji oleh orang lain apalagi 
oleh teman seumurnya. Ibarat seperti perempuan yang ingin belajar maka 
tipe Fe merasa lebih nyaman jika didampingi orang lain, apalagi jika 
orang yang mendampinginya adalah orang yang begitu berarti baginya. 
Menyediakan pendamping bagi tipe Fe sekaligus merupakan upaya untuk 
meningkatkan mood belajar .

Prioritas utama jika ingin memilih jurusan dan memilih profesi se-
baiknya diarahkan pada satu diantara empat pilihan industri berikut ini, 
yaitu psikologi, komunikasi, diplomasi, humas/promosi.  Selanjutnya 
dapat dipilih diantara pilihan jurusan atau profesi seperti pilihan berikut 
ini: politisi, eksekutif, lawyer, kesenian, investor, negarawan, trainer/
public speaker, administrasi negara, seniman, budayawan,, hubungan 
internasional, salesman,inspirator, motivator, psikiater, counselor,  ideolog, 
personalia,birokrat, aktivis, atlit maraton, dll.

Mengapa memerlukan dan lain-lain karena semakin kesini profesi 
semakin beragam.  Namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi pa-
tokan bagi tipe Fe adalah mempertimbangkan empat kata kuncinya, yaitu: 
merasakan, pernafasan, memimpin, dan mencintai.  Artinya jurusan atau 
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profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan 
keterlibatan emosi termasuk kemampuan berkomunikasi dari hati ke hati, 
secara fisik memerlukan nafas yang panjang atau diaplikasikan dalam 
bentuk memerlukan semangat yang tinggi sehingga bisa bekerja atau 
bertanding secara marathon, dan memerlukan kharisma dan kemampuan 
kepemimpinan, serta mampu menangkap simpati atau cinta orang lain 
atau pengikutnya sehingga para pengikutnya atau para pengagumnya tidak 
merasa cinta bertepuk sebelah tangan.

Sebagai pribadi yang utuh tipe Fe memiliki sisi-sisi diametral  sebagai 
berikut: pendengar seperti ‘sponge’ namun sebenarnya berhati kenyal, 
peduli orang lain meski abai terhadap satu per satu persoalan orang lain, 
selalu ada misi baru namun terlalu mudah menyerah, jika sedang bersih 
hati mudah mendapat ilmu tinggi namun justru jarang membersihkan 
hatinya, memiliki kepasrahan yang tinggi namun sebenarnya sikap itu 
datang dari malas berpikir dan menggampangkan banyak hal. Oleh karena 
itu perlu berwaspada dengan kelemahannya dan berusaha mengekploitasi 
kelebihannya.  Biasanya jika kelebihannya bergerak membaik maka secara 
otomatis kelemahannya tertutup dengan sendirinya.

Jalur keberhasilannya justru terletak pada sejumlah KADER yang 
telah berhasil digemblengnya sebagai wadah untuk mengaktualisasikan  
panggilan jiwanya.  Mengkader orang hingga berhasil mengeluarkan energi 
positif yang besar.  Kemistri CINTA yang datang menghampirinya bersa-
maan dengan kedatangan sumber energinya mesti disambut dengan suka 
cita.  Jika banyak orang yang mengharapkan digembleng olehnya (dida-
tangi cinta) maka orang Fe harus merespon secara positif  (menerima cinta) 
agar siklus cintanya pada akhirnya membesar dengan sendirinya.  Letak 
keberhasilannya justru sejalan dengan membesarnya siklus cintanya.  Bagi 
orang Fe siklus cinta itu berarti seberapa banyak kadernya yang telah sukses 
dibina olehnya.
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In adalah singkatan dari 
Insting. Menggunakan dua huruf 

supaya tidak sama dengan singkatan 
Intuiting. Jika dua huruf Inbergandengan 

merupakan identitas sebagai mesin 
kecerdasan. Menurut konsep STIFIn ragam 
mesin kecerdasan hanya ada lima, dan In 
adalah salah satu diantara 5 mesin kecerdasan 
tersebut. Pada mesin kecerdasan In tidak 
memiliki kemudi kecerdasan, baik i (introvert) 
ataupun  e (extrovert).  Karena secara fisik otak 
tengah yang menjadi milik In memang tidak 
memiliki lapisan yang berwarna abu-abu dan 
putih. Dengan demikian In selain berperan 
sebagai mesin kecerdasan juga merupakan 
kepribadian genetik. 
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Pengertian sederhana dari Insting adalah jenis kecerdasan atau ke-
pribadian genetik  yang berbasiskan kecerdasan naluri atau indera ketujuh  
yang proses kerjanya dikemudikan secara otomatis karena tidak memiliki 
kemudi. Kepribadian In ini memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan 
berkorban bagi kepentingan yang lebih besar melebihi delapan jenis ke-
pribadian yang lain.  Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan 
berkorban atau disebut AQ (Altruist Quotient).

Sistem operasi pada tipe In berada di belahan otak tengah. Otak 
tengah menyangga keempat belahan otak sama baiknya.  Jika otak tengah 
kuat maka pada tingkat tertentu dapat membantu memperkuat keempat 
belahan otak lainnya.  Terutama karena otak tengah menjadi hub bagi ke-
empat belahan otak lainnya sehingga proses koordinasi, harmonisasi, dan 
keseimbangan otak dapat berjalan secara baik.

Karena tidak memiliki kemudi, otak tengah akan memberi reaksi 
spontan pada setiap stimulus yang masuk.  Meski syaraf terlebih dahulu 
tiba di otak tengah sebelum menyebar kepada empat belahan otak lainnya 
namun bukan berarti keempat belahan otak itu tidak dilibatkan ketika otak 
tengah ingin merespon sesuatu.  Meskipun tanpa kemudi proses koordi-
nasi respon holistik oleh seluruh otak terjadi.  Hal itu ditunjukkan oleh 
kemampuan otak tengah merespon secara holistik pada setiap respon yang 
datang.

Mesin kecerdasan In sesungguhnya identik dengan reflek. Mereka 
memiliki reflek yang cepat. Reflek yang bersumber dari hasil pengolahan 
yang holistik ini membuat tipe In dalam kesehariannya mudah beradaptasi.
Ia seperti dapat mengakses sama baiknya kepada empat belahan otak yang 
lain. Bahkan secara fisik pun tipe In memiliki kemampuan adaptasi fisik 
yang baik terhadap lingkungan. Pada cuaca lingkungan dan mental seperti 
orang S ia akan menyesuaikan seperti orang S juga.  Demikian seterusnya 
dengan tiga belahan otak lainnya.
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Bentuk badannya datar (stenis) ditandai dengan garis bahu yang lurus 
rata ke samping. Dengan bentuk badan yang datar ditambah leher yang 
pendek dengan posisi otak tengah yang paling dekat dengan tulang bela-
kang dan pada saat yang sama otak tengah tersebut menyangga keempat 
belahan otak sama baiknya maka hal itu membuat tipe In memiliki fungsi 
tubuh yang serba bisa.  Fungsi keserba-bisaannya yang digabung dengan 
kekuatan refleknya membuat tipe In seolah-olah akan survive diletakkan di 
lingkungan seperti apapun atau diterjunkan di profesi apapun.

Faktor serba bisa dan daya adaptasi fisik dan adaptasi kecerdasan 
yang tinggi menyebabkan panggilan jiwa dari tipe In selalu ingin berperan 
sebagai mitra (partner) bagi tipe lainnya. Meskipun harus menjadi orang 
nomor dua dalam kemitraan tersebut ia tidak terlalu mempermasalahkan 
yang penting ia dapat menjadi mitra bagi tipe lainnya di level yang lebih 
baik.  Hal seperti ini tidak akan terjadi pada tipe kepribadian yang lain.  
Karena mereka selalu ingin menjadi nomor satu dalam kemitraan terse-
but.

Dalam menjalankan fungsi kemitraan tersebut ia memasang target 
menghasilkan pertumbuhan dari masa ke masa meskipun kecil atau sedikit 
yang penting ada pertumbuhan. Sebenarnya tipe In tidak suka dengan 
langkah-langkah revolusioner karena hanya akan meningkatkan suhu kerja 
yang akan membuat suasana tegang.  Sementara tipe In menyukai suasana 
damai dan tenteram tanpa konflik.  Termasuk mengapa ia terpanggil untuk 
menjadi orang kedua karena tidak ingin menjadi sasaran tembak jika men-
jadi orang nomor satu.

Jika ia bisa bekerja secara tenang dan damai maka salah satu kemam-
puan dia yang lain akan perform, yaitu memiliki mata ketiga dalam melihat 
terhadap setiap peristiwa. Hasil pengamatan mata ketiga tersebut adalah ia 
dapat melihat hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian, atau da-
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pat memaknai secara spiritual terhadap setiap kejadian, atau mendapatkan 
informasi penting dari indera ketujuh (naluri)-nya.

Harapan terbesarnya yaitu ia selalu memberikan kontribusi pada 
lingkungan sosialnya. Ia merasa hampa jika merasa tidak menolong atau 
berkontribusi terhadap lingkungannya.  Hal yang paling menyakitkan 
baginya adalah ketika ia ditolak oleh lingkungannya. Kemampuan adaptasi-
nyalah yang membawanya untuk berkontribusi lebih banyak kepada ling-
kungannya.  Demikian juga dalam pengelolaan uang, ia merasa sedih jika 
tidak bisa menolong orang lain yang memerlukannya. Tabiatnya terhadap 
uang adalah selalu ingin menolong orang.  Akibatnya uang habis bukan 
untuk diri sendiri melainkan untuk menolong orang lain.

Ketulusannya untuk selalu menolong dan berkontribusi membuat 
pihak lain secara cepat memberikan merek sesuai dengan tingkat keber-
perannya yang tinggi. Dan ia sendiri menyadari bahwa jika tidak berperan 
dimana-mana ia akan kehilangan makna hidupnya.  Kuantitas keberpe-
ranannya cukup tinggi.  Ia seolah-olah ketarik kesana kemari.  Tantangan-
nya adalah dibalik kuantitas keberperanan yang tinggi adalah semua itu 
ditangani dengan baik sehingga kualitas di semua peranannya juga tinggi.  
Merek dirinya akan terangkat jika kuantitas dan kualitas keberperanannya 
semuanya tinggi.

Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi (aliran perilaku) 
kepribadian In mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan 
dan diukur yang berbeda dari delapan kepribadian yang lain.  Terdapat 
sepuluh item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara 
psikometrik. Menurut konsep STIFIn kesepuluh item tersebut menjadi 
kepribadian tetap yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring 
dengan penambahan umurnya.  Sepuluh sifat yang tetap tersebut adalah: 
balanced, compromising, peaceful, resourceful, simple, forgiving,  occu-
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pied,  flowing,  smooth, dan intermediary (bahasa Inggris dipertahankan 
supaya definisinya tidak multi tafsir). 

Proses belajar pada tipe In sangat berbeda dengan kedelapan ke-
pribadian yang lain.  Bahwa yang lain dalam proses belajarnya cenderung 
induktif, berangkat dari detail kemudian disimpulkan secara umum.  Se-
dangkan tipe In cenderung menggunakan pola belajar deduktif.  Ketahui 
dulu kesimpulannya baru kemudian diteruskan pada rincian. Maka pada 
setiap buku yang ia baca ia selalu merangkai dulu mencari kesimpulannya 
baru kemudian diuraikan detailnya. Sambil belajar dapat dibantu dengan 
suasana yang damai dan tenteram dengan dukungan musik latar yang 
lembut.

Cara membangkitkan motivasinya justru dengan jalan menghilangkan 
segala macam tekanan yang menimpanya.  Selesaikan satu per satu hingga 
akhirnya dia merasa lega dan tidak lagi punya trauma masa lalu.  Setelah 
itu baru membimbingnya dengan pendekatan scaffolding.  Dibimbing dari 
dekat supaya ia bisa naik tangga satu per satu. 

Prioritas utama jika ingin memilih jurusan dan memilih profesi se-
baiknya diarahkan pada satu diantara lima pilihan industri berikut ini, yaitu 
musik/performance, jasa, kulinary, agama/budaya/charity.  Selanjutnya 
dapat dipilih diantara pilihan jurusan atau profesi seperti pilihan berikut 
ini: pembalap, entertainer, agamawan, aktivis, musik, chef, jurnalis, aktivis, 
pengetahuan umum, performance,  spiritualis, birokrat, pelayan masyarakat, 
mediator, tangan kanan untuk semua posisi dan semua industri,  kolumnis,  
generalis, presenter serba-bisa, atlit serba-bisa, dll.

Mengapa memerlukan dan lain-lain karena semakin kesini profesi 
semakin beragam.  Namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi pa-
tokan bagi tipe Si adalah mempertimbangkan empat kata kuncinya, yaitu: 
merangkai, reflek, berkorban, dan otomatis.  Artinya jurusan atau profesi 
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yang dipilihnya didominasi oleh hal-hal yang bersifat umum sebagai hasil 
rangkaian atau gabungan dari berbagai disiplin ilmu dan profesi, memerlu-
kan reaksi spontan hasil reflek yang cepat, dan mengandung unsur-unsur 
berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, serta bekerja secara otomatis 
tanpa perlu dipikir ulang karenanya lebih cenderung kepada bidang-bidang 
kemanusiaan.

Sebagai pribadi yang utuh tipe In memiliki sisi-sisi diametral  sebagai 
berikut: spiritualis yang hebat namun juga individu yang galak dan tem-
peramental, nalurinya tajam, dan pandai meramal namun peragu dan tidak 
punya prinsip, isi kepala lengkap sebagai generalis namun membuatnya 
tanggung tidak tuntas, ingin tenang dan bahagia tapi kurang assertive, san-
gat responsif, cepat, dan komprehensif namun dalam kontektualitas sebatas 
ad hock dan kurang jangka panjang,  jujur dan polos namun seringkali naif. 
Oleh karena itu perlu berwaspada dengan kelemahannya dan berusaha 
mengekploitasi kelebihannya.  Biasanya jika kelebihannya bergerak mem-
baik maka secara otomatis kelemahannya tertutup dengan sendirinya.

Kemistri alamiahnya adalah selalu bahagia. Ia hanya merasa nyaman 
hidup dalam suasana yang penuh kebahagiaan dan jauh dari masalah-
masalah.  Jika kebahagiaan itu berhasil didapatkannya maka ia mulai 
PERAN untuk memultitaskingkan pengabdiannya.  Sebaliknya ia tidak 
akan bahagia jika ia tidak memiliki peran apa-apa.  Keberhasilan hidupnya 
ditandai dengan perannya yang bermakna dan itu jugalah yang menjadi 
sumber kebahagiaannya.
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FAQ (FREQUENTLY  ASK  QUESTIONS) KONSEP STIFIn

DIJAWAB OLEH  PENEMU STIFIn 

1. STIFIn menggunakan konsep universal 
dan bukan dari Islam? Apa sudah menda-
pat legalitas dari MUI?

 Konsep STIFIn memang merupakan konsep 
universal bukan berasal dari dan diperun-
tukkan pada agama tertentu. Oleh karena 
itu, legalitas dari MUI belum diperlukan. 
Legalitas yang diperlukan justru berupa 
legalitas ilmiah. Untuk itu, dalam rangka 
memperkuat riset internal yang sudah kami 
lakukan (lebih dari 10 tahun) juga diperlu-
kan riset independen. 
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2. Bagaimana hasil riset dari tim independen?

 Pada riset pendahuluan yang dilakukan oleh tim riset independen dari 
Malaysia yang terdiri dari Prof. DR. Mohammed Zin Nordin (Pakar 
Psikometrik), DR. Mohd. Suhaimi Mohamad (Pakar Personaliti), dan 
DR. Wan Shahrazad Wan Sulaiman (Pakar Personaliti) menyimpulkan 
bahwa: 1. Kesembilan personaliti STIFIn jika diuji dalam bentuk in-
ventori menunjukkan reliabilitas yang BAIK dan TINGGI dengan koe-
fisien alfa 0,849, dan 2. Didapati korelasi yang signifikan antara Hasil 
Tes STIFIn dengan alat tes lain  (Simulasi Aktivitas Permainan Tundra) 
menggunakan uji statistik khi kuadrat. 

 Saat ini mereka sedang melakukan penelitian lanjutan menggunakan 
sampel yang lebih besar.

3. Menurut Prof Sarlito sidik jari hanya bisa digunakan untuk iden-
tifikasi seseorang dan tidak ada kaitannya dengan perilaku. Bah-
kan menurut neurosaintis tidak ada hubungan antara sidik jari dan 
otak, sebagaimana juga tidak ada hubungan antara DNA dan otak. 
Penjelasan FP?

 1. Tentang otak ada kaitannya dengan kecerdasan dan perilaku dapat 
merujuk kepada pendapat neurosaintis Ned Herrman.

 2. Tentang ada hubungan antara Tes Sidik Jari STIFIn dengan psiko-
metrik seseorang dapat merujuk kepada riset Prof. DR. Moham-
med Zin Nordin (Pakar Psikometrik), DR. Mohd. Suhaimi Mo-
hamad (Pakar Personaliti), dan DR. Wan Shahrazad Wan Sulaiman 
(Pakar Personaliti) sebagaimana terdapat pada FAQ no. 2 di atas.

 3. Ilmuwan yang memiliki kepakaran khusus (deep-view) juga perlu 
menambah dengan wawasan (heli-view). Misalkan inspirasi dari 
film Jurrasic Park, penjelasan Harun Yahya tentang penyusunan 
kembali sidik jari setiap orang setelah kiamat, jaminan hadist muta-
wattir tentang azbuzzanab; semua itu memberi keyakinan bahwa 
info genetik mampu membangun kembali seseorang (mulai dari 
sidik jarinya hingga ke susunan otaknya) secara presisi. Padahal se-
tiap otak unik!!! Setiap sidik jari unik!!! Dan dengan berbekal satu 
DNA saja semua keunikan itu bisa dihadirkan kembali. Dengan wa-
wasan seperti itu seharusnya neurosaintis siapa pun patut menyimpul-
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kan bahwa antara DNA-otak-kecerdasan/karakter seseorang ada 
hubungannya.  Riset mendalam akan hal ini memang diperlukan. 

4. Koq masih banyak yang belum diriset tetapi sudah dibisniskan?

 Hal terpenting bahwa STIFIn telah memulai meriset secara internal 
lebih dari 10 tahun dan langsung mengujicobakan kepada klien-klien 
sampai akhirnya bisa seakurat seperti sekarang. Untuk mengukuhkan 
bahwa hasil Tes STIFIn akurat kami menggunakan tim riset indepen-
den (lihat FAQ pada no.2 di atas).  Berarti keperluan primer untuk 
berbisnis sudah kami penuhi yaitu kami menjual tes yang sudah ter-
bukti akurasinya.  Bahwa kemudian banyak hal lain yang masih perlu 
diriset itu lebih merupakan keperluan sekunder.  Dan tentu saja me-
merlukan partisipasi banyak pihak.

5. Komparasi IQ dengan STIFIn?

 STIFIn mengakui hanya 5 kecerdasan plus 9 personaliti genetik. Jika 
disepadankan dengan konsep kecerdasan yang lain maka 9 personaliti 
genetik ala STIFIn dapat dibuat kesetaraan sebagai berikut: Si dg MQ 
(Memory Quotients), Se dg PQ (Physical Quotients), Ti dg TQ (Tech-
nical Quotients), Te dg LQ (Logical Quotients), Ii dg CQ (Creativity 
Quotients), Ie dg Spa-Q (Spatial Quotients), Fi dg EQ (Emotional Quo-
tients), Fe dg Soc-Q (Social Quotients), dan In dg AQ (Altruis Quo-
tients). Sedangkan IQ (Intelectual Quotients) melebihkan porsi pada 
LQ, TQ, MQ , Spa-Q  dan kurang pada jenis quotient yang lain. Pa-
dahal menurut STIFIn ke 9 quotient tersebut memiliki kekuatan yang 
setara.

6. Apa sesungguhnya perbedaan konsep STIFIn dengan konsep Mul-
tiple Intelligence-nya Howard Gardner?

1. STIFIn mengacu kepada kecerdasan tunggal ala Jung, yang berarti 
meskipun kesemua belahan otak berfungsi tetapi secara mutlak 
dikendalikan oleh satu belahan otak yang aktif berperan sebagai 
pemimpin bagi keseluruhan otak.  Sedangkan pada MI setiap be-
lahan otak dapat berfungsi secara bersamaan secara proporsional.

2.  MI membagi kecerdasan menjadi 9, sedangkan pada STIFIn hanya 
5.  Pada STIFIn yang 9 itu adalah personaliti genetik (selanjutnya 
disebut PG).
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3.  Jika dibandingkan antara 9 PG STIFIn dengan 9 kecerdasan MI, 
menurut kami timbangan signifikansi ala STIFIn lebih setara. Beri-
kut perbandingannya:

1.  Kecerdasan Interpersonal setara dengan PG tipe Fe (Soc-Q)

2.  Kecerdasan Intrapersonal setara dengan PG tipe Fi (EQ)

3.  Kecerdasan Logika Matematika setara dengan PG tipe Te (LQ)

4.  Kecerdasan Visual Spasial setara dengan PG tipe Ie (Spa-Q)

5.  Kecerdasan Body Kinestetik setara dengan PG tipe Se (PQ)

6.  Kecerdasan Verbal Linguistik setara dengan PG tipe Si (MQ)

7.  Kecerdasan Musikal, Kecerdasan Naturalis, dan Kecerdasan 
Spiritual setara dengan PG tipe In (AQ)

 Berarti 3 kecerdasan pada nomer 7 terlalu besar timbangannya, 
padahal masih ada 2 Jenis PG yang belum dapat tempat yaitu Ti 
(TQ) dan Ii (CQ).  Atau pendek kata, dimana MI meletakkan ke-
cerdasan kreatif dan kecerdasan teknis? Mungkin jawabannya me-
lebur dalam jenis kecerdasan yang lain. Padahal menurut STIFIn 
mereka memiliki eksistensi sendiri yang setara dengan jenis kecer-
dasan yang lain.  

4.  Berdasarkan pengklasifikasian sebagaimana diuraikan pada nomer 
3 di atas, maka bisa disimpulkan MI cenderung mengukur di hilir, 
sedangkan STIFIn mampu melihat asal muasal sumber di bagian 
hulunya.

7. Beda STIFIn dan MBTI?

 Meski sama-sama Jungian (pengikut Jung) namun tetap memiliki per-
bedaan. MBTI terbagi dalam 16 jenis personaliti sedangkan STIFIn 
9 personaliti. Perbedaan pertama, ke 16 personaliti MBTI itu diukur 
berdasar perilaku, sedangkan STIFIn memetakan secara genetik de-
ngan mengetahui dominasi belahan otak dan lapisan otak. Hasilnya 
STIFIn lebih simpel namun membagi secara distinctive (perbedaan 
satu dengan lainnya telak), sedangkan MBTI tumpang tindih. Perbe-
daan kedua, unsur Judging dan Perceiving pada MBTI berdiri sendiri 
padahal menurut STIFIn mereka melekat pada diagonal produksi dan 
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organisasi sehingga tidak perlu eksis sendiri. Perbedaan ketiga, pada 
STIFIn fungsi introvert dan extrovert hanya sekedar drive (pengemu-
di) kepada fungsi dasar sedangkan pada MBTI mereka berdiri setara 
dengan fungsi dasar yang lain. Perbedaan keempat, pada MBTI tidak 
mengakui adanya fungsi dasar Insting (In).

8. Perbedaan tes STIFIn dengan tes sidik jari lain dan tes-tes non 
sidik jari?

 Tes sidik jari lain menyimpulkan kecerdasan dominan ditentukan ber-
dasarkan dominasi hardware (perangkat keras) otak, sedangkan STIFIn 
menyimpulkan jenis kecerdasan berdasarkan sistem operasi otak. Tes-
tes lain non sidik jari lebih cenderung mengukur perilaku tampak yang 
bisa diukur, sehingga ada kemungkinan berubah jika di-retest.

9. Mengapa dengan sidik jari bisa menentukan kecerdasan?

 Otak dan sidik jari disambungkan oleh sistem syaraf yang sama. Otak 
memiliki sistem syaraf dengan ‘wajah’ yang tampak pada sidik jari. 
Formula membaca ‘wajah’ syaraf yang ada pada sidik jari ala STIFIn 
yaitu dalam rangka menjawab pertanyaan sederhana: dimanakah le-
tak belahan otak dan lapisan otak yang dominan? Belahan otak domi-
nan menentukan jenis kecerdasan, sedangkan lapisan otak dominan 
menentukan kepribadian.

10. Apakah STIFIn bisa digunakan untuk menyusun kompetensi beri-
kut dengan KPI nya?

 Dalam menentukan job title, kompetensi, dan KPI jika mempertim-
bangkan STIFIn akan menjadi lebih sempurna. Contoh: job title, kom-
petensi, dan KPI untuk orang keuangan sebaiknya menggunakan kuali-
fikasi kinerja sebagaimana tipe Si yang harus efisien, cepat, dan teliti. 
Rujukan STIFIn tersebut selain mempermudah memilih orangnya juga 
mempermudah dalam pembinaan dan evaluasinya.

11. Jika 10 jari tangan tidak ada apa bisa dites?

 Sekarang tidak bisa.Namun suatu saat nanti ketika biaya tes menggu-
nakan kornea mata ataupun DNA sudah bisa diproduksi dengan mu-
rah hal tersebut bisa dilakukan. 
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12. Pasca tes STIFIn apa yang harus dilakukan di sekolah terhadap 
anak?

 Unsur-unsur yang mempengaruhi pendidikan dari hulu ke hilir: sistem 
pendidikan nasional, kurikulum pendidikan, kebijakan sekolah, dan 
kompetensi guru.  Jadi idealnya, para guru perlu dilatih mengajar 
menggunakan cara STIFIn. Kemudian sekolah pun perlu melakukan 
pembagian kelas berdasarkan kelas STIFIn. Namun jika semua itu be-
lum bisa dilakukan sekarang, maka diluar jam sekolah orang tua perlu 
menggembleng anak menggunakan cara STIFIn.

13. Mengatasi kelemahan secara in promp to (alamiah) itu apa mak-
sudnya?

 Kekuatan dan kelemahan kecerdasan seseorang sudah merupakan 
satu paket. Kekuatan harus dibiayai supaya berkembang, sedangkan 
kelemahannya dibiarkan berkembang secara alamiah. Maksud alami-
ah adalah ketika berhadapan dengan persoalan yang menghendaki 
kelemahannya untuk tampil positif maka pada saat itulah kelemahan 
tersebut diperbaiki. Tidak perlu dilatih secara khusus dan mengeluar-
kan belanja tambahan untuk mengatasi kelemahan tersebut.

14. 8 dari 9 personaliti sebaiknya jadi spesialis jangan generalis, na-
mun bagaimana cara menjadi spesialis?

 Bagi yang sebaiknya spesialis, upayakan lebih fokus dan menghindari 
multitasking. Ada pepatah jika kelebihan datang maka kelemahan 
sirna. Gunakan skala prioritas. Berhasil menetapkan prioritas meru-
pakan langkah awal menjadi spesialis. Langkah berikutnya yaitu me-
rentang pekerjaan. Skala pekerjaan dari yang tadinya skala rentang 
pekerjaan dari 1 hingga 10 ditingkatkan menjadi rentangan 1 hingga 
100 (atau menjadi jauh lebih detil dan dalam). Otomatis energi dan 
waktu anda akan lebih tersedot pada satu fokus pekerjaan yang telah 
direntang tersebut. Buatlah komitmen pada orang lain dengan skala 
rentang yang 100 tersebut.

15. Untuk tipe F dengan golongan darah B apa profesi yang mengop-
timalkan potensinya?

 Setelah mengetahui jenis kecerdasan, urutan terpenting berikutnya 
mengetahui drive (sebagai pembentuk kepribadian genetik), kemudi-
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an mengetahui kapasitas (besar kepala), baru urutan terakhir tentang 
golongan darah. Ingat golongan darah hanya bertugas sebagai ‘tukang 
pos’ atau pembawa pesan, ia tidak mengambil keputusan.

 Jadi jawaban ringkasnya, jika tipe F tersebut kepalanya besar dengan 
golongan darah B potensi optimalnya adalah menjadi inspirator atau 
motivator.

16. Saya tipe Fi ingin bisnis kuliner. Latar saya S1 Fisika, S2 Komunika-
si, dan sudah punya sekolah broadcast. Apa saran FP?

 Ha..ha..ha.. anda feeling sekali latar belakang anda sangat beragam 
dan lompat-lompat. Takutnya latar tersebut memberi makna bahwa 
anda kalau menekuni apa-apa tidak tuntas.  Punya sekolah broadcast 
sebenarnya sudah cocok buat anda. Sebaiknya anda menekuni bis-
nis sekolah broadcast tersebut dengan meleverage ke level yang lebih 
tinggi. Salah satunya dengan mencari partner atau mengangkat direk-
tur yang tipe Ie atau Ii. Bisnis kuliner hanya akan cocok jika motif anda 
menjadikan kulineri itu sebagai jalur popularitas anda. Farah Quinn 
mudah mendapatkan popularitas karena tipenya F.

17. Anak Si disebut memorinya bagus, mengapa anak saya lupa me-
nyimpan sepatu atau buku?

 Meski ia terkadang lupa letak menyimpan buku atau sepatu, tidak be-
rarti ia memorinya jelek. Tipe Si memiliki kecenderungan over aktif 
sehingga tidak bisa diam dan fokus dalam waktu yang lama. Memo-
rinya sangat bagus berkaitan dengan perbendaharaan kata namun 
sedikit berkurang dalam mengingat peristiwa. Ia ibarat kamus yang 
lengkap namun ada kalanya ia ‘blank’. Secara keseluruhan ia tetaplah 
pengingat yang baik.

18. Bagaimana penjelasan tentang kleptomania?

 Tidak ada kaitan antara jenis kecerdasan tertentu dengan kleptoma-
nia. Kleptomania termasuk penyimpangan mental yang wilayah pe-
nanganannya harus secara psikiatrik.

19. Pengusaha lebih bagus untuk tipe I, apa berarti tipe lain tidak bisa 
jadi pengusaha?

 Semua tipe bisa menjadi pengusaha, namun tipe lain jika bersaing 
dengan tipe I khususnya dalam keberanian mengambil risiko dan 
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proyeksi bisnis akan kalah. Sehingga cara menjadi pengusaha harus 
melewati pintu yang lain, yaitu: tipe S main volume meski untung 
tipis, tipe T memperkuat dengan sistem dan teknologi, tipe F mem-
perkuat SDM dan hubungan, tipe In dengan jalan memperkuat deli-
veri dan service.

20. Tentang keutamaan sekolah dan profesi masih ada 4 pilihan pada 
setiap tipe, untuk memastikan salah satunya bagaimana?

 Ukur besar kepala untuk menentukan kapasitas. Kemudian pelajari 
faktor dukungan keluarga.  Ketiga pertimbangkan pengalaman (di-
rinya dan orang-tuanya) yang sesuai yang bisa dijadikan modal. Dari 
ketiga potensi tersebut simpulkan tentang kelas nyalinya. Maka jika 
nyalinya tinggi sebaiknya ambil sekolah atau profesi yang lebih susah 
diantara 4 yang ditawarkan, karena di level yang lebih tinggi biasanya 
tingkat persaingan lebih sedikit.

21. Tipe Si apa cocok untuk psikologi?

 Cocok untuk psikologi populer, seperti psikologi perkembangan, se-
dangkan psikologi industri dan klinis berada di urutan berikutnya.

22. Kedokteran cocok utk Ii, Ti, dan Si jika saya bukan ketiganya tapi 
berminat kedokteran bagaimana?

 Ii memang seorang healer, Ti hebat dalam diagnosa, Si teliti dalam 
memeriksa dan ingatan terhadap obat sangat lengkap. Jika anda bu-
kan ketiganya masih boleh terjun di kedokteran dengan cara: Se mesti 
rajin dan jangan ceroboh, Te jangan menggampangkan, Ie mesti disip-
lin, tipe F mesti bisa memimpin dirinya untuk fokus, dan yang In mau 
membalik cara belajarnya dari deduktif menjadi induktif.

23. Treatment konkrit seperti apa untuk mengoptimalkan kecer-
dasan?

 Pertama dari semuanya adalah setelah mengetahui kecerdasan adalah 
menentukan PROFESI PILIHAN yang ‘gua banget’. Tindak lanjuti de-
ngan ambil sekolah yang sesuai, jurusan yang sesuai, kursus yang se-
suai, mencari coach yang sesuai, berinvestasi secara serius untuk men-
jalankan program yang terdisain selama 10 ribu jam, mencari habitat 
yang betul. Terakhir bertawakkal kepada Allah SWT.
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24. Penentang STIFIn menolak konsep mengkotak-kotakan orang?

 Betul bahwa setiap orang bisa menjadi siapa saja yang ia mau, karena 
potensi untuk menjadi siapa saja tersedia dalam setiap diri manusia. 
Pengelempokan ala STIFIn bertujuan ketika memilih untuk menjadi 
seseorang, pilihlah yang ia memiliki potensi terbaik. Supaya jalan-
nya mudah. Namun jika ia mau memilih ‘jalan yang susah’ karena 
di kotak yang dipilih modal potensinya sedikit maka ia mesti berse-
dia menerima risiko kegagalan yang lebih besar. Ini teori peluang bu-
kan mengkotak-kotakan. Ibarat anak lelaki suka mobil-mobilan dan 
anak perempuan suka boneka, tentulah itu bukan pengkotak-ko-
takan, tetapi perbedaan selera pilihan karena perbedaan kromosom. 
Demikian juga kosekuensi atas adanya perbedaan mesin kecerdasan.

25. Bagaimana cara menghindari efek samping apologetik atas kele-
mahan diri?

 Contoh: orang T akan bilang, ”maafin kalau saya raja tega ya..kan me-
mang STIFIn sudah bilang begitu”. 

 Masih bagus seseorang menyadari kelemahannya. Namun mengeks-
ploitasinya secara apologetik dapat diibaratkan ‘pengemis yang do-
yan dengan kemiskinannya’. Tentu hal itu akan menurunkan marwah 
(harga diri)nya jika hal itu dilakukan terus menerus. Sikap yang betul 
adalah menyadari kelemahan tersebut dan segera memperbaikinya 
saat diperlukan. Biarkan perbaikan itu berjalan alamiah.

26. Gaya asuh orang tua terhadap anak sebaiknya seperti apa?

 Tentang gaya asuh orang tua terhadap anak sebaiknya 100% penuh 
mengikuti kecerdasan anak. Gembleng sesuai kecerdasannya. Kemu-
dian supaya anaknya punya ‘dua kaki’ (satu kakinya sendiri, dua do-
rongan penuh dari orang tua) maka setiap orang tua perlu mendukung 
dengan cara meniru gaya orang tua sesuai tipe di posisi selangkah 
mundur dalam hubungan segi lima (baca buku STIFIn Personaliti).

27. Apa yang dimaksud dengan drive:

1. Tergerak (Si) 

2. Tercetak (Se) 
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3. Mendalam (Ti) 

4. Meluas (Te)

5. Menerbangkan (Ii) 

6. Mendaratkan (Ie)

7. Dicintai (Fi) 

8. Mencintai (Fe)

9. Otomatis (In)

1.  Tergerak: Mengemudikan tenaganya dari dalam keluar 

2.  Tercetak: Mengemudikan memorinya dari luar ke dalam seperti 
didikte (tercetak) 

3.  Mendalam: Berpikir dari dalam keluar ibarat menggali sumur 

4.  Meluas: Berkuasa dgn membawa tanggung jawabnya dari luar ke 
dalam 

5.  Menerbangkan: Membawa kata dari dalam ke luar seperti men-
erbangkan ilmu  menuju luar angkasa 

6.  Mendaratkan: Membawa ide dari langit diturunkan ke bumi kar-
ena kemudinya dari luar ke dalam 

7.  Dicintai: Cinta yang melimpah dibawa dari dalam keluar sehing-
ga dicintai banyak orang

8.  Mencintai: Untuk mendapatkan cinta harus mencintai banyak 
orang karena kemudinya membawa dari luar ke dalam 

9.  Otomatis: Selalu bereaksi otomatis atas suatu peristiwa menggu-
nakan nalurinya karena tidak punya kemudi

28. Apa perbedaan antara mesin kecerdasan, drive, golongan darah, 
dan ukuran besar kepala?

 Mesin kecerdasan ditentukan berdasarkan belahan otak yang berpe-
ran sebagai sistem operasi yang bersifat genetik dan tidak akan pernah 
berubah 

 Drive/kemudi ditentukan berdasarkan lapisan yang berwarna putih 
(sel otaknya padat sehingga menjadi kemudi dari dalam keluar, di-
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sebut “i”) atau abu-abu (sel otaknya renggang sehingga menjadi ke-
mudi dari luar ke dalam, disebut “e”). Personaliti ini genetik dan tidak 
berubah 

 Golongan darah hanya berperan sebagai tukang pos yang membawa 
pesan dari panca indera ke otak, namun biasanya dalam memutuskan 
suatu perkara penting tetap otaklah yang mengambil alih tergantung 
tingkat konsentrasi orang yang bersangkutan 

 Besar kepala berkaitan dengan kapasitas otak atau tingkat kecerdasan, 
orang yang kepalanya besar memiliki jumlah sel otak yang banyak se-
hingga bisa menampung data lebih banyak dan menjadi mesin yang 
lebih canggih. Lingkar kepala rata-rata tergantung jenis bangsanya, utk 
ukuran Asia, lingkar kepala bayi laki-laki 37cm maka sudah berada 
pada taraf kecerdasan yang baik, sedangkan pada laki-laki dewasa 
58cm, pada perempuan cukup 80% nya saja.  Ada kalanya orang yg 
lingkar kepalanya besar tetapi tidak cerdas, itu karena dendritnya ga-
gal nyambung yang dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu perilaku yang 
tidak sehat dan nutrisi yang kurang memadai.

29. Bagaimana untuk menyeimbangkan antara otak kanan dan otak 
kiri?

 Kita hanya perlu mengetahui belahan otak mana yang paling aktif ber-
peran sebagai sistem operasi, jika yang menjadi sistem operasi otak 
sebelah kiri maka fokus dan alokasikan investasi sebesar-besarnya di 
otak kiri, sedangkan otak kanan tidak perlu dikursuskan karena itu 
hanya buang waktu dan uang, tetapi hasilnya tidak maksimal.  Jika 
otak kirinya dilatih dengan baik maka hasilnya akan menjalar ke bela-
han otak yang lain.

30. Apa maksud dari: mencari PANGGUNG (Si), LADANG (Se), TAPAK 
(Ti), PABRIK (Te), PROGRAM (Ii), BISNIS (Ie), PLATFORM (Fi), 
KADER (Fe), dan PERAN (In)?
1.  Panggung: Orang Si harus tampil di depan layar atau di setiap 

peristiwa 
2.  Ladang: Orang Se harus punya bisnis atau proyek untuk memutar 

uangnya
3.  Tapak: Orang Ti harus punya kantor untuk bekerja dan berkuasa
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4.  Pabrik: Orang Te harus punya organisasi atau mesin yang bisa 
menghasilkan uang

5.  Program : Orang Ii harus punya program untuk menjalankan ide-
ide liarnya

6.  Bisnis: Orang Ie harus menciptakan sesuatu yang bisa menjadi 
bisnis kreatif

7.  Platform: Orang Fi berada dalam kumpulan atau organisasi agar 
punya pengikut

8.  Kader: Orang Fe mesti punya bawahan/penerus yang ditempa 
menjadi orang sukses

9.  Peran: Orang In harus terlibat dalam berbagai aktivitas agar pe-
ranannya meluas

31. Bagaimana cara menjelaskan bahwa tes STIFIn bukan ramalan?

 Tugas STIFIn hanyalah mengetahui belahan dan lapisan otak dominan 
seseorang dan tidak bisa meramal kapan orang S akan kaya, kapan 
orang T akan berkuasa, dan seterusnya. Jika kita sudah tahu belahan 
dan lapisan otak yang dominan maka peluang keberhasilan akan lebih 
tinggi apabila kita berusaha di jalur yang sesuai dengan mesin kecer-
dasan kita. Itu karena kita bersyukur dengan ilmu yang betul.

32. Bagaimana sebenarnya arti dan maksud dari introvert dan extro-
vert?

 Maksud dari introvert (i kecil) adalah kemudi kecerdasan yang men-
garahkan kecerdasan dari dalam keluar sedangkan extrovert (e kecil) 
adalah kemudi kecerdasan yang mengarahkan kecerdasan dari luar 
ke dalam. Sesungguhnya i-e kecil memang berbeda dengan I-E besar. 
Introvert (I besar) artinya kepribadian yang cenderung pendiam, meng-
urung diri, dan pemurung sehingga cenderung dianggap sebagai sifat 
negatif oleh psikolog, sedangkan Extrovert (E besar) artinya kepribadian 
yang lebih terbuka, mingle, outgoing dan lebih percaya diri sehingga 
oleh psikolog dianggap cenderung sebagai sifat positif. Berbeda halnya 
dengan i-e kecil keduanya positif. Selain itu i-e kecil adalah genetik 
dan tidak akan pernah berubah sepanjang hidup, sedangkan I-E ada-
lah kepribadian yang bisa diamati dari luar  berdasarkan perilaku dan 
bisa berubah-ubah sepanjang hidup seseorang.
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33. Apa manfaat Tes STIFIn untuk pasangan suami-istri?

 Dengan menggunakan Tes STIFIn kita akan mengetahui pola hubung-
an dalam keluarga, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara 
membahagiakan suami atau sebaliknya dan cara yang efektif untuk 
memberikan perhatian dan menempa anak. Selain itu jg bisa untuk 
mengharmoniskan hubungan ‘kasur’ dan ‘dapur’ atau bahkan men-
cari bisnis keluarga yang tepat. Dan itu semua merupakan analisa 
yang meyakinkan berdasarkan belahan dan lapisan otak mana yang 
dominan.

34. Apa bisa anak Autis mendapat manfaat dari Tes STIFIn?

 Penyakit autis bisa diminimalisir dengan cara membawa situasi ling-
kungannya masuk dalam perhatiannya dengan teknik emotional-
bonding. Jika kita tahu jenis mesin kecerdasan penderita autis maka 
kita tahu cara untuk mendekatinya dan memilih orang yang sesuai 
untuk mendekatinya. Penyembuhan dengan teknik emotional-bon-
ding ini merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kete-
latenan. STIFIn membantu mempermudah handling-nya sehingga 
proses penyembuhannya bisa lebih cepat.

35. Apa maksud dari “KLU DIRI” ?

 Klu diri artinya kata kunci atau intisari atau ciri khas diri seseorang 
yang perlu dijadikan rujukan utama dalam mengambil keputusan, ter-
utama dalam menetapkan sekolah, profesi dan berbisnis.

36. Maksud dari menginkubasi ciptaan pada Ii?

 Menginkubasi ciptaan dimaksudkan merawat, menelateni, menum-
buhkembangkan atau membesarkan ciptaannya supaya dari ide men-
tah, diolah menjadi setengah jadi, dan diolah lagi menjadi ciptaan 
yang sudah matang

37. Maksud dari mata ke-3 untuk orang Insting?

 Maksud dari mata ke-3, sama dengan datangnya naluri tanpa proses 
berpikir atau disebut indera ketujuh, artinya dapat melihat sesuatu 
yang tidak dapat dilihat orang lain karena kecerdasan instingtifnya, 
tanpa melalui proses berpikir atau terjadi secara spontan
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38. Bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan agar anak dengan 
mesin kecerdasan Ie bisa jadi dokter?

 Secara umum sebetulnya kurang cocok karena pada dasarnya peker-
jaan dokter adalah mendiagnosa dan memberi resep obat yang sesuai 
dan pekerjaan itu lebih cocok untuk orang T dan Si (ilmu yang berpe-
gang teguh pada prosedur dan pengalaman). Jika tetap ingin menjadi 
dokter, sebaiknya dari sekarang difokuskan belajar tentang ilmu ke-
dokteran yg bersifat  preemtive dan preventive, bukan dokter kuratif. 
Atau bahkan belajar ilmu kedokteran yang diproyeksikan akan mun-
cul pada masa yang akan datang.

39. Kemungkinan apa saja yang dapat membuat orang Fi cenderung 
serius, tidak banyak omong dan tertutup?

 Ada 3 kemungkinan yaitu golongan darah, pengaruh lingkungan, dan 
faktor genetik orang tua. Secara mudahnya jika anak laki-laki lihatlah 
ibunya dan jika anak perempuan maka lihatlah bapaknya. Mungkin 
saja salah satu atau kedua orang tuanya menurunkan hardware T. 

40. Mengapa anak Insting sering berganti sandal atau sepatu? 

 Kerap berganti sandal atau sepatu karena cepat rusak. Cara orang 
In berdiri, berjalan, dan berlari seperti ‘kurang berbudaya’. Mereka 
menumpukan seluruh berat badan ke alas kaki, pergantian gerakan 
pasangan kaki ketika berjalan dan berlari cenderung ‘malas diangkat’ 
sehingga melahirkan banyak gesekan horisontal (dengan pasangan 
kaki lainnya) dan vertikal (dengan tanah).

41. Konsistensi Tes STIFIn dibandingkan dengan Tes MBTI bagaima-
na?  

 STIFIn juga punya inventori (atau tes kuisioner), bahkan ada dua versi 
(dibuat oleh tim riset Malaysia dan buatan saya sendiri). Inventori  STIFIn 
dan inventori MBTI serta semua jenis inventori yang lain --apapun 
saja-- hanya mampu mengukur FENOTIP (perilaku yg tampak).  Se-
hingga kesesuaian Tes STIFIn (yg mengukur GENETIK) dengan inven-
tori TES-TES lain tidak bisa dijadikan sebagai indikator akurasi. Jadi 
untuk mengukur validitas Tes STIFIn digunakan validitas eksternal 
melalui bentuk tes yang lain, misalnya seperti simulasi, indepht inter-
view, ataupun observasi.
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42. Ada yang mesin kecerdasan dan golongan darah sama, tapi ke-
pribadian mereka tampak berbeda? Mengapa ciri atletis yang se-
harusnya ada pada seseorang koq tidak tampak?

 Penentu personaliti selain BELAHAN dan LAPISAN otak (atau disebut 
personaliti genetik) juga bisa datang dari hardware berbeda karena 
sumber genetik heriditary yang berbeda dan atau penempaan yang 
berbeda.  Sekali lagi perbedaan golongan darah tidak menjadi sum-
ber perbedaan personaliti, melainkan hanya sekedar tukang pos yang 
membawa pesan ke otak dengan packaging yg berbeda.

 Tentang sifat-sifat fisik itu merupakan penjelasan tentang hardware.  
Jika berkait dengan hardware hanya boleh dijadikan sebagai kecen-
derungan semata. Memang bisa tidak sesuai karena ada faktor genetik 
keturunan.

 Bentuk badan spt atletis, piknis, astenis, displastis, dan stenis memiliki 
kriteria tersendiri dengan memperbandingkan  komposisi bentuk tu-
lang badan. Ia tidak semata-mata melihat tinggi-pendeknya badan.

43. Kedua anak kembar yang sama-sama Fe berbeda sifat. Sang adik 
seperti F banget, sedang sang kakak seperti T banget. 

 Insyaallah hasil tes nya tidak salah. Jika ada kembar yang berbeda, bisa 
jadi datang dari hardware sumber genetik yang berbeda satu dari ibu-
nya dan yang satu lagi dari bapaknya. Tapi jangan khawatir lambat laun 
akan terbukti bahwa mesin kecerdasan mereka sesungguhnya sama.

44. Ada yang berpendapat bahwa Tes STIFIn tidak manusiawi karena 
memetakan orang hanya berdasarkan 5 mesin kecerdasan. Tidak 
spesifik per individu. Misal sama-sama orang Te tapi seharusnya  
Te-nya si A dan si B berbeda secara spesifik. Bagaimana pak?

 Memang betul bahwa Tes STIFIn mengklasifikasi orang dalam 5 jenis 
kecerdasan dan 9 kepribadian genetik. sehingga template hasil tes 
memang cuma ada 9 jenis. Dari segi kepribadian genetik semua orang 
di dunia ini ditetapkan menjadi salah satu diantara 9 yg ada. Tidak ada 
jenis ke 10. 

 Jadi, apa yg sama diantara semua orang jika dilihat dari kepribadian 
genetiknya memang cuma ada 9 jenis. Namun jika dibedakan ber-
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dasarkan unsur-unsur yang lain tentulah setiap orang akan menjadi 
unik. Bentuk-bentuk pembeda yang lain misalnya: kepribadian yang 
non genetik (atau hasil penggemblengan lingkungan), kapasitas otak, 
jenis golongan darah, unsur-unsur genetik lain yang diturunkan dari 
ortunya termasuk jenis penyakitnya, kontribusi pengalaman, pendi-
dikan, asupan nutrisi, dan banyak hal lainnya. Semua itu menjadi 
pembeda.  Letak kekukuhan konsep STIFIn, justru setelah unsur pem-
beda yang membikin unik setiap manusia itu kemudian dicari irisan 
apa yg sama diantara mereka, ketemulah 9 kepribadian genetik yang 
khas yang tidak terganggu oleh unsur-unsur pembeda lainnya.

 Mengapa kemudian dianggap tidak manusiawi? Jenis kelamin cuma 
ada 2. Golongan darah cuma ada 4. Mesin kecerdasan cuma ada 5. 
Kepribadian genetik cuma ada 9.  Itu justru merupakan penyederha-
naan yang genius. Menemukan persamaan diantara hutan rimba ke-
unikan justru merupakan kehebatan.  Coba anda bayangkan jika susu-
nan genetik semua orang disusun secara digital setiap orang memiliki 
triliunan kombinasi digital.  Ketika kombinasi digital yang beraneka 
ragam tersebut dicari polanya kemudian ditemukan kesamaannya, 
maka ketemulah 9 kombinasi digital yang sama berdasarkan kepada 
kepri-badian genetiknya.  Wow justru itu justru sebuah penemuan 
yang fantastis. Ditemukan 9 kesamaan dari triliunan kombinasi digital. 
Allah Maha Besar.

 Marilah lihat penemuan ini dengan kacamata yang bijaksana. Tidak 
perlu mengingkari adanya persamaan yang sesungguhnya merupakan 
disain yang indah dari Sang Khalik.

 Pada tahap sekarang ini kami dari STIFIn hanya bisa mengungkap 
hasil tes dalam 9 kepribadian genetik. Bisa saja lain kali Tes STIFIn 
digabungkan dengan pengukuran hardware seseorang dikombinasi 
lagi dengan golongan darahnya  sehingga bisa lebih tampak keunikan-
nya.  Namun saat ini kami menganggap belum waktunya.

45. Tolong jelaskan tentang 5 jurusan ideal di sekolah berbasis STIFIn? 
Apa boleh lintas kecerdasan untuk jurusan tertentu? Bagaimana 
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memulai mendirikan sekolah atau universitas yang berbasiskan 
STIFIn?

 Simpelnya sekolah atau universitas STIFIn sebaiknya dibagi dalam 5 
akademi, yaitu:

1.  Akademi Prestasi dengan indikator keberhasilan lulusannya men-
jadi JUARA.

2.  Akademi Pentas dengan indikator keberhasilan lulusannya punya 
TARIF.

3.  Akademi Aktivis dengan indikator keberhasilan lulusannya punya 
RATING sosial politik yang bagus.

4.  Akademi Bisnis dengan indikator keberhasilan lulusannya meng-
hasilkan LABA.

5.  Akademi Profesi dengan indikator keberhasilan lulusannya mem-
peroleh GAJI. Kelima-limanya bisa mulai sekaligus, atau bisa juga 
bertahap.

 Kriteria masuk akademi bukan berdasarkan mesin kecerdasan STIFIn 
tapi berdasarkan target keberhasilan sebagaimana indikator masing-
masing akademi. Hal ini harus diijabkabulkan dengan orang tua dan 
anak yang bersangkutan. Dan tidak boleh berubah di tengah jalan.

 Namun jika sudah masuk kepada penjurusan (program penggem-
blengan) harus sesuai dengan STIFIn nya, baik di kesesuaian peringkat 
pertama atau kesesuaian peringkat kedua. Contoh kesesuaian pering-
kat pertama: T bisa masuk akademi prestasi jika penjurusannya men-
jadi bintang pelajar. Tipe S bisa masuk akademi prestasi juga jika jenis 
prestasinya adalah olah raga. Contoh kesesuaian peringkat kedua: tipe 
T boleh juga menjadi atlit asalkan untuk jenis olah raga yang sesuai, 
misalnya kalau renang harus gaya dada, atau kalau bulu tangkis mesti 
fokus ke sektor tunggal.

 Pendek kata semua tipe boleh mengajukan kemana saja, tetapi nanti 
master coach STIFIn yang akan mengarahkannya, menggunakan stan-
dar kesesuaian peringkat pertama dan kedua, serta pertimbangan-
pertimbangan lain memanfaatkan kepakaran master coach.  Master 
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coach disini tidak harus FP, bisa orang lain yang penting sudah lulus 
workshop level IV. Jika arahan dari master coach STIFIn itu sudah di-
setujui orang tua dan anak yang bersangkutan, baru kemudian diijab-
kabulkan targetnya.

 Penting untuk diketahui, standar STIFIn untuk sekolah atau universi-
tas hanya boleh dijalankan jika memiliki kesesuaian dengan standar 
peringkat pertama dan kedua, sedangkan kesesuaian peringkat ketiga 
hanya bisa diterapkan bagi orang orang yang sudah terlanjur berada di 
profesi yang salah dan ingin tetap menekuninya (diantaranya karena 
tidak punya nyali untuk tobat profesi).

 Pola sekolah atau universitas STIFIn setiap peserta didik digembleng 
dengan proporsi: 80% by coach + 20% by pengajar. Dan modul total 
harus mencapai 10 ribu jam efektif yang deliberate-practice. Suatu 
sekolah atau universitas boleh menggunakan nama STIFIn jika sudah 
mendapatkan lisensi dari STIFIn Pusat.

46. Sudah ada 2 orang tua yang bingung dengan anaknya yang sangat 
pemalu atau tidak PD, dan setelah dilakukan tes STIFIn ternya-
ta hasilnya adalah In.Bagaimana memberikan solusi kepada ortu 
agar si anak bisa PD?

 Jika pemalu dan kurang PD itu datang dari mesin kecerdasan itu bukan-
lah sebuah penyakit.Kepribadian yang cenderung pemalu dan kurang 
PD adalah Se dan In. Pertama ortu jangan menganggap anaknya yang 
In bermasalah meskipun ia pemalu atau kurang PD.  Namun ortu 
tetap harus melakukan sesuatu, jangan dibiarkan berkembang secara 
alamiah. Harus melakukan treatment tertentu, supaya PD nya cepat 
hadir. Kriteria treatment yang baik utknya, yaitu: 1. bikin ia merasa 
berguna (kehadirannya menolong orang lain), atau 2. bikin ia merasa 
terpake (terpilih dalam berbagai aktivitas sekolah dan luar sekolah),  
atau 3. ikutkan ia ke berbagai aktivitas, hilangkan waktu bengong, 
atau yg terbaik 4. mulailah profesinya lebih dini seperti: chef cilik, en-
tertainer cilik, atau aktivis cilik (seperti PMR, pramuka, green peace, 
lembaga donor, dll).  Insyaallah ia kemudian akan merasa bangga de-
ngan Insting-nya.



47. Anak Ie dimasukkan ke kelas akselerasi, kelas 3-5 ditempuh da-
lam waktu 2 tahun ternyata ia mampu meski di grade yang pa-
ling rendah. Sekarang ia sudah kelas 6 bersiap menghadapi UN. 
Orang tua mengakui bahwa anaknya sangat kreatif, tetapi tidak 
menunjang sisi akademiknya. Selama ini si anak diikutkan berba-
gai macam les tetapi tidak berpengaruh positif. Apa rekomendasi 
STIFIn supaya anak Ie bisa sukses secara akademik?

 Ada waktu setahun untuk dia sukses di UN, supaya dia bisa jadi ter-
baik hasil UN nya ikuti langkah-langkah berikut:

1. Belikan buku-buku UN dari 5 tahun sebelumnya, minta dipelajari 
dan kemudian suruh dia membuat soal UN sendiri sebagai prediksi 
UN 2012.  Soal UN versi dia diskusikan dengan tutor ataupun gu-
runya untuk ditakar kemampuannya.

2. Ulangi cara tersebut beberapa kali sampai sang tutor merasa anak 
tersebut kemampuannya 100%.

3. Soal versi dia dari yang pertama hingga yang terakhir kemudian 
dibukukan. supaya dia serius belajar dan membuat soal sendiri, 
usahakan hasil karyanya dibukukan dan diterbitkan. Carilah spon-
sor! ini kerja keluarganya.

4.  Selama proses pembuatan soal dia sebaiknya didampingi oleh para 
tutor yg hebat agar menghasilkan anak yang hebat.

5.  Lakukan untuk semua mata pelajaran yang di-UN-kan. Jadikan hal 
ini sebagai proyek yang serius.

 Mengapa usulan tersebut perlu dilakukan, karena orang Ie perlu 
dirangsang daya ciptanya, prediksinya, pola berfikirnya, dan kreatifit-
asnya. Dia jangan hanya belajar dengan cara yang biasa.

 Tentu saja perlu dipertimbangkan kapasitas si anak. Ukur lingkar 
kepalanya. Kalau lebih dari 56 cm, proyek tersebut bisa dilakukan.  
Jika kapasitasnya kecil, cara tersebut masih bisa dilakukan, namun 
mungkin bukunya tidak sampai harus diterbitkan oleh penerbit besar, 
melainkan diterbitkan sendiri oleh keluarganya.
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48. Beberapa STIFIn’ers menanyakan tentang keseimbangan otak kiri-
kanan. Bila ia otak kanan, muncul pertanyaan bagaimana untuk 
menyeimbangkan dengan otak kiri?

 Struktur kepala pada setiap orang sudah yang terbaik.  Tinggal perlu 
diketahui mana yang paling aktif berperan (sebagai sistem operasi).  
Jika yang paling aktif berada di sebelah kiri, justru alokasikan investasi 
besar-besaran di sebelah kiri, biarkan yang sebelah kanan berkem-
bang secara alamiah.  Artinya tidak perlu sampai mengeluarkan uang 
untuk mengkursuskan yang sebelah kanan. Tapi jika sekedar exercise 
olahraga menyeimbangkan belahan otak kan tidak mengeluarkan 
uang, atau program-program lainnya yang tidak mengeluarkan uang 
oke-oke saja dilakukan.

 Penting untuk difahami bahwa kerja otak sangatlah terintegrasi.  Jika 
pada orang T, otak kirinya dilatih dengan baik maka hasil latihan otak 
kiri tersebut akan menjalar pengaruhnya ke seluruh belahan otak lain-
nya. Persentase menjalarnya jauh lebih tinggi jika orang T dilatih se-
lain otak kirinya maka hasil latihan cenderung terbatas, baik pada otak 
yang dilatih ataupun pada jenis otak yang lain.  Mengapa hal ini ter-
jadi? Karena hanya sistem operasilah yg memiliki daya jalar yang lebih 
baik untuk mempengaruhi belahan otak lainnya. Keseimbangan otak 
pada peringkat tertentu akan terjadi dengan sendirinya jika sistem op-
erasi yang diintensifkan. Peringkat keseimbangan tersebut hanya seba-
tas agar belahan otak lainnya dapat menyokong kerja sistem operasi, 
bukan sampai pada peringkat sama besar dengan sistem operasi.

49. Tolong jabarkan lebih jauh tentang Tipe Si?

 Si memiliki peranan sebagai Player (Pemain) yang selalu ingin berpe-
ran  sebagai pemeran langsung di atas panggung  (atau di lapangan) 
sbg aktor/artis atau pelaku bisnis atau praktisi atau pekerja  pada  se-
mua bidang. Tipe Si memiliki kelebihan cara mengelola aset secara 
efisien (utput per input nya bagus).  Artinya Si pandai berhemat. Setiap 
pengeluaran dihitung supaya benar-benar efisien. Pada setiap tambah-
an hasil pengeluaran diirit-diirit semaksimal mungkin.  Target tipe Si 
memiliki koneksi (hubungan). Dengan keuletannya ia ingin memiliki 
hubungan yang relasinya banyak.  Harapan orang Si adalah Yielding 
(panen hasil kerja). Dari  setiap upaya yang dikeluarkan ia dapat me-
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manen hasilnya.  Upaya itu berupa pengeluaran tenaganya ataupun 
pengeluaran uangnya. Dengan upaya itu ia memperoleh hasil konkrit 
yg siap dipetik atau dipanen. Arah Merek  tipe Si ada pada skala volu-
menya. Ia dikenal sebagai orang yg hebat dalam bermain volume. Ke-
handalannya jika menggarap sesuatu pada skala besar. Contoh Tung 
Dasem Waringin hebat pada event-event massal meskipun harga tiket 
diobral murah.

50. Kalau tipe Se?

 Se memiliki kelebihan dalam menciptakan atau mendapatkan mo-
mentum (kesempatan seketika). Hal tersebut disebabkan karena Se 
rajin bersilaturrahmi selain sebagai mencari peluang juga untuk men-
cari dukungan bagi dirinya (karena chargernya di luar).  Pada saat-
saat tertentu peluang atau tawaran datang untuk berbisnis dengannya.  
Itulah yg disebut momentum, tinggal apakah ia akan ambil apa tidak 
peluang tersebut. Tipe Se memiliki target selalu mendapatkan Oppor-
tunity (peluang). Di kepalanya ia selalu menargetkan dapat peluang 
terbaik dibanding orang lain.  Peluang itu harus datang dan memilih 
dirinya untuk menjalankan peluang itu. Untuk itu ia bersedia rajin 
melakukan kerja berkeringat  demi mendapatkan peluang tersebut. 
Pengharapan bagi orang Se adalah  Generating (menghasilkan laba).  
Dari semua kerja-kerja yang dilakukannya ia ingin mendapatkan ke-
untungan berupa laba konkrit

51. Orang Ti kan sudah ada minat belajar, tapi bagaimana untuk me-
melihara minatnya dalam jangka panjang?

 Cara memelihara minat belajar bagitipe Ti adalah dengan diberi re-
cognition dari orang yang dihormatinya. Ia termotivasi jika ada orang 
yang dihormatinya memberikan apresiasi atau penghargaan atau pe-
nilaian positif terhadap kinerjanya  maka ia akan belajar lebih seri-
us. Recognisi berbeda dengan pujian. Contoh recognisi, “prestasimu 
sekarang sudah setingkat lebih baik dari kemarin”.  Contoh lain, “seka-
rang kamu sudah bermain pada level yang terbaik”.  Dengan recognisi 
tersebut kelebihan tipe Ti yang selalu ingin efektif (output per standar 
nya tinggi) akan terus berupaya untuk menghasilkan sesuatu di atas 
standar/patokan.

77Frequently Ask Questions



Penjelasan Hasil Tes STIFIn

52. Mengapa Te hebat dalam multiplying?

 Memang kelebihan Te adalah pada Multiplying (pelipatgandaan), 
hal ini disebabkan karena ia memiliki kemampuan untuk berpikir 
sistematis untuk melipatgandakan hasil.  Dari modal 1 bisa menghasil-
kan 5 (yang penting berlipatganda).

53. Apa maksud tabiat Ie terhadap uang adalah MAJU?

 Orang Ie melihat uang sebagai sumberdaya untuk memajukan dirinya 
atau prestasinya. Ia tidak melihat uang sebagai alat untuk bersenang-
senang

54. Apa betul tipe Fi itu visioner dan bossy?

 Betul, karena tipe Fi memiliki target dengan visi yang  berpandangan 
jauh ke depan.  Juga ia memiliki target pribadi yang juga jauh ke de-
pan.  Contoh: ingin menghapus korupsi masyarakat.  Untuk mencapai 
visinya ia menggebu-gebu dan nekat.  

 Pada sisi yang lain orang Fi memiliki tabiat terhadap uang seperti jura-
gan.  Ia senang menjadi juragan dalam mengelola uang.  Dengan uang 
yang dimilikinya diinvestasikan sehingga ia bisa mendapat kepuasan 
sebagai bos atau juragan.

55. Cara belajar bagi Fe seperti apa? Apa pengertian magnifying?

 Cara belajar yang nyaman bagi tipe Fe adalah mendiskusikan dengan 
guru/teman sambil memperbanyak item yang direview secara verbal.  
Orang Fe belajar melalui telinga, senang mendengar suara-suara yang 
sejuk dan bikin pintar. Oleh karenanya ia suka diajari oleh gurunya 
yang baik atau senang belajar bareng dengan teman-temannya.  Da-
lam proses belajar tersebut, pelajaran-pelajaran yang mudah direkam 
adalah yang datang dari penjelasan lisan. 

 Tipe Fe memiliki kelebihan dalam melakukan proses Magnifying 
(pembesaran). Kehebatannya justru terletak pada kemampuannya 
menggembleng orang sehingga anak-gemblengannya yg tadinya “bu-
kan siapa-siapa” dicetak menjadi  “orang hebat”.

56. Bagaimana STIFIn mengoptimalkan karir para praktisi MLM dan 
praktisi penjualan lainnya?  

 Tipe Si : dengan memperbanyak frekuensi pertemuan, rajin kontak, 
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uraikan keuntungan finansial.  Buatlah downlinenya kagum dengan 
keuletannya.

Tipe Se : dengan perbanyak alokasi utk menraktir/bawa oleh-oleh, 
dan keluarkan pulsa untuk uraikan  keuntungan  konkrit yang bisa di-
peroleh.  Buatlah downlinenya kagum dengan kedermawanannya.

Tipe Ti : dengan menguraikan manfaat produk secara sistematis dikait-
kan dengan diagnosa keperluan konsumen dan keunggulan dibanding 
pesaing.  Buatlah downlinenya kagum dengan kepandaiannya.

Tipe Te: dengan memaparkan cerita sukses  semua yang berbisnis de-
ngan dirinya mengalami kesuksesan.  Buatlah downlinenya kagum 
dengan integritasnya

Tipe Ii : dengan mengekspresikan kemampuan presentasi yang menga-
gumkan sehingga seluruh aspek positif berhasil dimunculkan.  Buatlah 
downlinenya kagum dengan kesempurnaannya.

Tipe Ie : dengan memaparkan prospek cerah bisnis yang ditawarkan 
dikaitkan dengan trend ke depan dan peningkatan kualitas hidup 
masyarakat.  Buatlah downlinenya kagum dengan gagasannya.

Tipe Fi : dengan meyakinkan dengan kharismanya dan popularitasnya 
sambil membuktikan jumlah downline yang banyak, aktif, dan berse-
mangat.  Buatlah downlinenya kagum dengan pesonanya.

Tipe Fe : dengan memperbanyak mendengar orang, meraih hatinya, 
dan menunjukkan dirinya layak menjadi mentor kehidupan.  Buatlah 
downlinenya kagum dengan keakrabannya.

Tipe In dengan menjalankan bekerja sebagai ibadah untuk menolong 
orang lain dan kesuksesannya didedikasikan untuk membantu orang 
lain.  Buatlah downlinenya kagum dengan pengorbanannya.

57. Bagaimana kita menerangkan tentang arah merek pada tiap mesin
kecerdasan, saya kurang yakin dengan penjelasan saya terhadap
klien yang menanyakan hal ini?

Pengertian Arah Merek sesuai STIFIn adalah sebagai berikut:

Tipe Si : memiliki arah merek pada skala volumenya. Artinya jika
menjalankan program harus lebih mementingkan volume, sehingga
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merek dirinya dikenal sebagai jago volume.  Contoh figurnya adalah 
Tung Dasem Waringin kalau mengadakan seminar mengobral harga 
yang penting bermain massal. 

 Tipe Se : memiliki arah merek pada jaminan dirinya. Artinya jika men-
jalankan program harus mempositioningkan bahwa dirinya secara per-
sonal bisa menjadi penjamin.  Contoh figurnya adalah Chaerul Tan-
jung dikenal sebagai sosok pebisnis yang menjadi jaminan mutu bagi 
stakeholder  pada area bisnis yang luas.

 Tipe Ti : memiliki arah merek pada ekpertise-nya.  Artinya jika men-
jalankan program harus menjadikan kepakarannya sebagai nilai jual-
nya. Contoh figurnya adalah Ciputra dalam berbisnis properti menjual 
kepakarannya di bidang properti sebagai  kekuatan merek dirinya.

 Tipe Te : memiliki arah merek pada proses manajerialnya.  Artinya jika 
menjalankan program harus mampu menonjolkan kekuatan mana-
jerialnya dibanding faktor lain. Contoh figurnya adalah Tanri Abeng 
yang dikenal sebagai ‘Manajer 1 Milyar’ karena telah tepat mempo-
sisikan dirinya sebagai orang yang hebat dalam managerialship.

 Tipe Ii : memiliki arah merek pada kualitas kerjanya. Artinya jika men-
jalankan program harus mampu menonjolkan kualitas kerjanya yang 
tak tertandingi.  Contoh figurnya adalah Sri Mulyani yang menjadi 
Direktur Bank Dunia, Menkeu Terbaik Asia, Wanita Berpengaruh pe-
ringkat 23 di dunia sebagai  bukti kualitas kerja dan pemikirannya. 

 Tipe Ie : memiliki arah merek pada marjin keuntungannya.  Artinya 
jika menjalankan program harus fokus dan signifikan yang dicirikan 
oleh kemampuan mendapat marjin keuntungan yang besar pada bis-
nisnya.  Contoh figurnya adalah Sukanto Tanoto yang dinobatkan se-
bagai orang terkaya di Indonesia beberapa kali oleh Forbes karena 
bisnisnya yang fokus di kertas dan kelapa sawit, sebagai bisnis yang 
bermarjin tinggi dan long term.

 Tipe Fi : memiliki arah merek pada kepemimpinannya. Artinya jika 
menjalankan program harus menunjukkan kharisma dan pesona 
kepemimpinannya.  Contoh figurnya adalah Soekarno sebagai contoh 
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ideal tentang kharisma seorang pemimpin yg bahkan pesonanya me-
lintasi jaman.

 Tipe Fe : memiliki arah merek pada tim dan organisasinya.  Artinya jika 
menjalankan program harus menghidupkan SDM yang memperkuat 
tim dan organisasinya.  Contoh figurnya adalah Jacob Utama yang 
menjadikan Grup KOMPAS hebat dalam pembentukan tim dan or-
ganisasi yang hebat dalam jangka panjang.

 Tipe In : memiliki arah merek pada tingkat keberperanannya. Artinya 
jika menjalankan program harus memperbesar tingkat keberperanan-
nya secara terus menerus pada level yang lebih tinggi.  Contoh figur-
nya adalah Jusuf Kalla sebagai sosok yang layak digelari: negarawan, 
pebisnis, politisi, pendamai, aktivis, dan pemuka masyarakat yang se-
lalu didengar nasihatnya karena selalu berhasil dimana saja dia ber-
peran.

58. Apa saran untuk Ti dewasa, potensial untuk berkembang na-
mun  terjebak dalam kenyamanan posisinya sekarang? Ia lulusan 
psikologi dan sekarang kerja swasta dengan jam kerja hanya 6 jam 
sehari. Jalur tahta dan ekpertisnya seperti tidak teroptimalkan. 
Berikan saran yang mantap pak?

 Psikologi motivasi manusia secara esensial saya bagi dalam 2 bagian, 
yaitu:

1.  Peringkat KEFAHAMAN, dengan tahapan: To Have, To Be, 
Keakuan, dan  Kekitaan.

2.  Peringkat KEKUATAN, dengan tahapan: To Have, To Be, Keakuan, 
dan Kekitaan

 Setiap orang jika ingin dimotivasi mesti tahu dulu dudukannya ada di 
sebelah yang mana. 

 Kemudian setelah tahu, baru gunakan mesin kecerdasan untuk me-
nyuntik motivasinya. Juga perlu mempertimbangkan cara masuknya 
melalui personaliti genetiknya.

 Sifat utama wanita Ti adalah terlalu hati-hati dan seringkali mimpinya 
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tunggal.  Kalau sudah ingin punya toko baju cenderung sampai tua ya 
mau menjadi seperti itu. Dan selalunya mimpi tunggalnya itu menurut 
kacamata orang lain terlalu realistis (atau sedikit pesimis dibandingkan 
kemampuan dirinya). Kehati-hatian dan ke-ideosinkretik-annyalah yang 
membuat wanita Ti cenderung terstatusquo, susah bergeser, bahkan 
ke arah yang lebih baik (lebih menantang).

 Dia tidak mudah diyakinkan dengan kata-kata, mesti ada banyak fakta 
yang ditunjukkan dengan cerita sukses orang lain yang disertai dengan 
penjabaran tahapan keberhasilannya. Itupun dia mau bukan hanya 
cerita sukses satu orang tapi beberapa orang. Supaya menjadi data 
yang lebih masuk akal. Baru setelah itu dia merasa bahwa perubahan 
itu dekat dengan kepalanya.  Karena memang hanya kepalanyalah 
yang memerintahkan dia boleh melakukan perubahan.

59. Apa target pribadi FP sebagai penemu STIFIn terhadap STIFIn?

 Pada tahun 2020 hasil tes STIFIn berhasil masuk di KTP nya orang In-
donesia. Setelah data nama, tanggal lahir, dan golongan darah juga 
memasukkan jenis kecerdasan berdasarkan STIFIn.

60. Apakah konsep STIFIn merupakan disertasi FP?

 Tidak. Untuk membuktikan keilmiahan STIFIn, kami memilih meng-
gunakan tim riset Independen yang terdiri dari beberapa profesor dan 
doktor di bidangnya masing-masing.

Direvisi Tanggal 5 November 2011.

Farid Poniman 
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Farid Poniman  adalah satu diantara tiga penulis 
buku best seller Kubik Leadership. Dua lainnya adalah 
Indrawan Nugroho dan Jamil Azzaini. Bersama mereka 
ia menjadi pemilik dan sekaligus pendiri Kubik Training 
& Consultancy. Juga bersama mereka mendirikan 
gerakan SuksesMulia. Di bawah kepemimpinannya, 
Kubik menjadi provider training yang mampu mere-
katkan ketiga master trainernya berjalan langgeng 
melewati periode sepuluh tahun. Kelangkaan yang 
jarang didapatkan pada provider training lain.

Ia merasa alur hidupnya mengalir kesana-
kemari. Kuliah di IPB dengan disiplin ilmu pertanian, melanjutkan kuliah 
lagi di UI di bidang administrasi kebijakan bisnis, sekarang meneruskan 
kuliah lagi di Universiti Kebangsaan Malaysia mengambil ilmu psikologi. 
Karir dimulai dari manjadi staf promosi di PT. Procter & Gamble Indonesia, 
Periklanan di H.U. Republika, menjadi manajer humas di TPI, menjadi 
GM di majalah Ummat, menangani direktur konsorsium Bursa Kerja, dan 
kemudian menjadi dirut di Kubik. Ia juga sedang melebarkan sayapnya 
melalui dua perusahaannya yang lain di bidang SDM. Juga berpengalaman 
menjadi campaign manager : tokoh politik nasional, dirut Telkom, dan me-
menangkan 3 pemilihan walikota. Setelah mengalir kesana-kemari, ia baru 
menemukan arah tujuan yang sesuai dengan panggilan sejatinya sejalan 
dengan pertumbuhan Kubik. Akhirnya ia, yang memiliki jenis kecerdasan
feeling, telah menemukan habitatnya sebagai penempa orang.

Buku ini adalah hikmah pelajaran hidupnya dan hasil kajiannya, su-
paya semua orang memulai profesi terdisainnya lebih dini. Sehingga sudah 
bisa menapaki kesuksesan dan kemuliaan sejak masih belia. 
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