Titik
Terang!
Panduan Langkah demi Langkah
Untuk Menemukan Profesi dan Karir Idaman
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Prologue
Berawal dari Sebuah Email...
Bermula dari tulisan yang dibuat di blog saya berjudul “Cara Mudah Menemukan Profesi
dan Karir Idaman” tertanggal 14 Januari 2009, beberapa hari kemudian salah satu kawan
baik saya, Ipink, mengirimkan email sebagai berikut:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------“Mas.. baca tulisan di website-mu, Cara Mudah Menemukan Profesi dan Karir Idaman,
gak ngerti..
masuk ke website yang di-link.. makin dibaca makin bingung..
bantulah diriku..”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Saya pada awalnya berpikir ini mungkin hanya dikarenakan Ipink yang kurang jeli dalam
membaca petunjuk yang ada disitu... (hehehe, sorry, Pink!)
Tapi setelah saya coba baca kembali dari sudut pandang orang awam, saya baru menyadari
kalau memang tidak semua orang sanggup membaca secara sabar dan detail petunjukpetunjuk yang ada di beberapa situs yang saya rujuk dalam tulisan saya tersebut.
Dari situlah kemudian tercetus pemikiran saya untuk menyusun panduan langkah demi
langkah untuk menemukan profesi dan karir idaman dalam format ebook yang bisa diunduh
secara gratis oleh siapapun juga yang memerlukannya, baik itu fresh graduates ataupun
profesional yang sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya.
Agar lebih mudah diingat, saya sengaja memberi judul ebook ini “Titik Terang!”. Alasannya
sederhana, karena itulah kesan yang saya dapatkan setelah untuk pertama kalinya membaca
hasil dari dua metode yang saya pergunakan sebagaimana akan dijelaskan dalam ebook ini.
Untuk pertama kali seumur hidup, saya merasa menemukan titik terang dalam menentukan
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karir saya kedepannya. Karir dimana saya bisa mengoptimalkan semua minat, bakat dan
kemampuan yang secara alami memang sudah tertanam dalam diri saya sejak dulu untuk
mengerjakan sesuatu yang bisa membuat saya selalu bergairah dalam bekerja (atau minimal
tidak mudah stress dalam bekerja), dan yang terpenting... bisa memberikan kontribusi
kepada orang banyak melalui pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki.
Saya berpikir, kalau saya bisa mendapatkan manfaatnya, mungkin orang yang lain yang
sedang mengalami situasi serupa pun bisa juga belajar dari pengalaman saya dalam hal
menemukan profesi dan karir idaman ini.
Sebagai penutup, dalam menyusun ebook ini (yang dilakukan secara amatiran, jauh dari
campur tangan para profesional di bidang penerbitan) sebetulnya saya memiliki harapan
yang sangat sederhana, semoga ebook ini bisa membantu dalam memberikan titik terang
kepada anda dalam hal profesi dan karir, sehingga anda lebih bahagia dalam menjalani
hidup.
Sesederhana itu saja dan tidak ada yang lain.

Jakarta, 26 Januari 2009
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Bagian I

MBTI Test
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Langkah Pertama:
Akses situs yang menyediakan fasilitas tes gratis. Situs ini beralamatkan di
http://www.teamtechnology.co.uk/mmdi-re/mmdi-re.htm
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Langkah Kedua:
Scroll ke bagian bawah dari halaman situs tersebut, anda akan menemukan
Questionnaire yang memuat 20 pertanyaan.
Yang harus anda lakukan berikutnya sangat mudah, cukup geser slider ke kiri atau ke
kanan dalam skala yang terletak di bagian tengah dari dua pernyataan dalam tiap soal
yang diberikan.
Ingat, tidak ada jawaban benar salah, jadi jawablah sesuai dengan situasi, kondisi,
pandangan dan pendapat anda sendiri.
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Langkah Ketiga:
Setelah anda menyelesaikan 20 pertanyaan yang ada sesuai dengan situasi, kondisi,
pandangan dan pendapat anda sendiri, silakan klik tombol “Submit” yang ada di
bagian bawah.
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Langkah Keempat:
Berikutnya anda akan sampai ke halaman MMDI Report Code. Lewatkan saja
halaman ini karena informasinya tidak terlalu relevan.
Klik tombol “Retrieve Report” yang ada di bagian bawah.
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Langkah Kelima
Setelah anda menekan tombol “Retrieve Report”, anda akan sampai ke halaman
MMDI™ Basic Report dengan tampilan sebagaimana di bawah ini.
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Langkah Keenam
Scroll ke bagian bawah dari halaman MMDI™ Basic Report tersebut dan anda akan
menemukan 16 tipe kepribadian sesuai dengan MBTI, berikut dengan angka
persentasenya berdasarkan hasil dari jawaban yang anda berikan pada tes di bagian
awal tadi.

Lihatlah dari ke-16 tipe kepribadian tersebut, semuanya memiliki angka persentase.
Itu artinya setiap manusia pada dasarnya memiliki semua sisi dari 16 tipe kepribadian
yang ada, tapi kita hanya perlu fokus pada dua tipe yang paling dominan.
Untuk kasus saya, dua tipe kepribadian paling tinggi adalah ENFJ (88%) dan INFJ
(79%).
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Dalam kasus tertentu, bisa jadi anda akan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Ini sedikit memusingkan, karena seperti anda lihat sendiri, orang dengan tipe seperti
ini tidak memiliki satu pun tipe kepribadian yang paling dominan.
Sungguh tidak jelas cita-citanya... :(
Tapi jangan kuatir, bila kasus seperti ini yang terjadi, cukup lihat keterangan yang ada
di bagian kiri dari hasil tes tersebut (yang saya beri kotak merah)
Dari situ bisa kita lihat bahwa dua tipe kepribadian yang (sepertinya) dominan untuk
orang ini adalah ENFP dan INFJ.
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Langkah Ketujuh
Buka situs mesin pencari Google, dan ketikkan kata kunci “XXXX careers”, dimana
XXXX diganti dengan tipe kepribadian anda yang paling dominan, misalnya sebagai
berikut:
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Langkah Kedelapan
Setelah halaman hasil pencarian terbuka, anda akan menemukan serangkaian hasil
dari kata kunci yang telah anda masukkan sebelumnya. Misalnya sebagai berikut:

Buka beberapa diantaranya untuk mencari tahu pilihan profesi dan karir yang
sekiranya cocok untuk tipe kepribadian seperti anda.
Anda bisa mencari tahu sendiri dengan melakukan riset lebih mendalam mengenai
tipe kepribadian anda berikut dengan alternatif profesi yang cocok, dan bila hasilnya
memang sesuai dengan diri anda, berarti selamat! Anda telah menemukan setidaknya
sedikit titik terang untuk menentukan profesi dan karir idaman.
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Bagian II

MAPP Assessment
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Setelah anda menyelesaikan bagian pertama dari langkah-langkah untuk menemukan
profesi dan karir idaman, yaitu berupa MBTI Test, anda saat ini telah mendapatkan
gambaran secara umum mengenai alternatif profesi yang pada prinsipnya sesuai dengan tipe
kepribadian anda.
Perlu diingat mengenai satu hal, profesi yang sesuai dengan tipe kepribadian anda
bukan berarti selalu sesuai dengan minat anda. Maksudnya bagaimana?
Maksud saya begini, kita ambil contoh untuk kasus saya, salah satu profesi yang cocok
dengan tipe kepribadian dominan saya (ENFJ) adalah menjadi lawyer atau pengacara atau
konsultan hukum. Memang profesi tersebut sesuai dengan kepribadian saya dan sesuai pula
dengan latar belakang gelar sarjana saya, tapi bukan berarti itu sesuai dengan minat saya.
Saya pernah bekerja sebagai corporate lawyer selama kurang lebih 2,5 tahun dan
secara jujur harus saya akui bahwa saya tidak berminat menghabiskan seluruh karir
profesional saya dengan bergelut di bidang hukum, karena ternyata saya tidak bisa
menemukan kebahagiaan dalam bekerja di bidang itu.
Jadi anda harus betul-betul jeli sekaligus jujur pada diri anda sendiri ketika
menganalisa hasil MBTI Test anda, khususnya yang berkaitan dengan alternatif profesi.
Tanyakan kepada diri anda, apakah profesi tersebut memang sesuai dengan minat
anda di masa lalu, masa kini dan juga masa yang akan datang?
Nah, untuk meyakinkan kalau analisa hasil MBTI Test anda memang akurat, tidak ada
salahnya anda melakukan lagi satu tes yang sifatnya menguatkan hasil MBTI Test yang telah
anda lakukan sebelumnya.
Tes ini disebut MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential)
Assessment, dan merujuk pada keterangan di situsnya, MAPP measures an individual’s
potential and motivation for given areas of work, and describes their temperament,
aptitude, vocational interests and learning style preferences. The MAPP technology
classifies, codes and identifies every kind of job and every type of person.
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Langkah Pertama
Akses ke situs resmi MAPP Assessment, dan anda akan menemukan halaman
sebagai berikut:

Isikan nama dan alamat email anda secara lengkap di kolom yang ada di sebelah kiri
untuk memulai tes ini. Setelah seluruhnya lengkap, silakan anda klik tombol oranye
“Start the Test” yang ada di bagian bawah dari kolom.
Jangan kuatir, untuk saat ini anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun!
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Langkah Kedua
Setelah itu anda akan memasuki layar berikutnya dimana anda akan diminta untuk
memasukkan password (minimal empat karakter) untuk bisa melanjutkan tes ini.
Masukkan saja password singkat yang akan bisa dengan mudah anda ingat.

Setelah anda masukkan password (dua kali) sesuai dengan pilihan anda, silakan klik
tombol oranye “Continue” untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya.
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Langkah Ketiga
Pada layar berikut ini anda akan diminta untuk memilih bahasa yang akan
dipergunakan dalam tes, dan anda akan diminta pula untuk memasukkan kode pos
anda.
Karena Bahasa Indonesia belum ada dalam pilihan bahasa yang dipergunakan untuk
tes, pilih saja “English” sebagai bahasa yang akan dipergunakan.
Untuk kode pos, masukkan kode pos rumah atau kantor anda. Dalam hal ini yang saya
pergunakan adalah kode pos kantor.

Setelah selesai, silakan klik tombol oranye “Continue” untuk melanjutkan ke
halaman pertama dari MAPP Assessment.
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Langkah Keempat
Di halaman selanjutnya, anda akan menemukan petunjuk bagaimana mengisi MAPP
Assessment ini secara benar. Anda bisa membacanya sendiri dengan seksama disitu.

Tapi pada prinsipnya yang harus anda lakukan cukup sederhana, anda akan menemui
tiga pernyataan dalam tiap soal. Misalnya bila harus memilih antara pisang goreng,
tempe mendoan, atau tahu sumedang. Mana yang akan anda pilih?
Cukup urutkan berdasarkan mana makanan yang paling anda sukai. Bila diantara tiga
makanan tersebut anda paling suka tempe mendoan, maka di sisi kiri pernyataan
tempe mendoan anda pilih “Most”, lalu bila antara pisang goreng dan tempe
sumedang anda ternyata lebih suka pisang goreng, pilih “Least” di sisi kiri pernyataan
pisang goreng, dan biarkan tempe sumedang dengan pilihan kosong. Lanjutkan
dengan menekan tombol “Click Here to Get Started”
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Langkah Kelima
Setelah anda memahami bagaimana caranya menjawab, maka di halaman berikutnya
anda akan dihadapkan ke soal-soal MAPP Assessment yang sesungguhnya.

Total ada 71 pertanyaan MAPP Assessment yang harus anda jawab. Tidak ada batasan
waktu disini, jadi anda bisa mengerjakannya tanpa harus terburu-buru.
Ingat, jawablah sesuai dengan preferensi diri anda sendiri, jangan terpengaruh oleh
orang lain.
Dari tiga pernyataan di tiap soal, cukup jawab:
●

“Most” untuk pilihan yang anda sukai,

●

“Least” untuk pilihan yang mungkin anda sukai, dan...

●

Kosong untuk pilihan yang tidak anda sukai.
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Langkah Keenam
Setelah anda menyelesaikan keseluruhan dari 71 pertanyaan yang ada. Anda akan
menemukan halaman sebagai berikut:

Ini merupakan halaman dimana analisa hasil MAPP Assessment anda ditunjukkan.
Anda bisa scroll halaman (panjang) tersebut ke bawah untuk membaca aspek apa saja
yang dianalisa melalui MAPP Assessment. Tapi pada prinsipnya, ada 9 aspek yang
dianalisa dan diinterpretasikan, diantaranya adalah: Interest in job content,
Temperament for the job, Aptitude for the job, How you relate to people, How you
relate to things, How you relate to data, How you relate to reasoning, How you
relate to applied usage of math dan How you relate to the usage of language.
Dan yang terpenting, akan dianalisa pula Top Career Areas yang paling sesuai
berdasarkan metodologi ilmiah MAPP Assessment ini.
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Langkah Ketujuh
Bila anda scroll ke bawah, anda akan menyadari bahwa hasil analisa MAPP
Assessment anda tidak sepenuhnya lengkap. Anda akan menjumpai tulisan merah
dengan titik-titik seperti yang terlihat di bawah ini:

Hal ini bukan merupakan kesalahan. Ini wajar karena hasil analisa MAPP Assessment
anda masih berupa Free Report.
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Langkah Kedelapan
Bila dalam Free Report anda akan menemukan tidak semua hasil analisa anda bisa
terbaca, maka tidak demikian halnya dengan Paid Report.
Untuk Paid Report, semua tulisan merah dan titik-titik yang dijumpai pada Free
Report telah hilang dan diganti dengan hasil analisa secara utuh dan menyeluruh dari
MAPP Assessment yang telah dilakukan.
Contohnya sebagai berikut:
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Langkah Kesembilan
Bila anda berminat untuk mengubah Free Report anda menjadi Paid Report yang
lengkap, silakan scroll ke bagian paling bawah dari Free Report anda, disitu anda akan
menjumpai pilihan sebagai berikut:

Ini merupakan pilihan paket harga yang harus anda bayarkan secara online dengan
menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan hasil analisa lengkap dari MAPP
Assessment yang telah anda lakukan.
Anda bisa memilih satu dari empat paket yang ditawarkan. Tapi kalau saya boleh
menyarankan kepada anda, jangan sesekali memilih paket MAPP Narrative
Special seharga $19.95!
Mengapa? Karena dalam paket tersebut tidak mencakup Top 10 Career Areas,
dimana justru inilah hal paling penting mengapa kita melakukan MAPP Assessment.
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Langkah Kesepuluh
Ketika anda telah melakukan pembayaran online sesuai dengan paket yang telah anda
pilih, apakah itu Starter Package (seharga $29.95), Career Package (seharga
$39.95) atau yang termahal, Executive Package (seharga $129.95), selanjutnya
anda akan bisa membaca hasil MAPP Assessment anda secara terinci.
Dengan memanfaatkan MAPP Assessment ini, anda bisa mendapatkan pemahaman
yang lebih baik tentang diri anda. Tapi yang terpenting, selain mendapatkan
pemahaman yang lebih baik tentang diri anda, MAPP Assessment juga memberikan
Top 10 Career Areas yang merupakan tujuan utama kita melakukan tes ini. Dengan
memfokuskan diri pada pilihan profesi yang paling sesuai, maka diharapkan
kedepannya anda juga bisa mencapai karir yang sukses dan menjadi lebih bahagia
dalam menjalani hidup ini.
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Epilogue
Ketika Istri Saya Menemukan Bisnis Idealnya...
Istri saya merupakan tipikal wanita yang (dalam pandangan saya pribadi) sepertinya
lebih cocok menjadi seorang pengusaha daripada menjadi seorang pegawai kantoran. Bakat
bisnisnya memang sudah terlihat sejak masa kuliah dulu, ketika ia bersama adik dan ibunya
bahu-membahu menjalankan bisnis pembuatan dan penjualan kue brownies skala rumahan
di Semarang.
Meskipun bisnisnya tidak sempat berkembang menjadi lebih besar lagi, tapi
keuntungan finansial yang diperoleh pada saat itu tentu saja sudah cukup spektakuler untuk
ukuran seorang mahasiswi yang baru menginjak semester lima.
Sejak itu saya yakin kalau dia kelak akan bisa menjadi seorang pengusaha sukses.
Hanya saja yang menjadi masalah, karena satu dan lain hal (diantaranya desakan
orang tua) akhirnya setelah lulus dia memutuskan untuk menjadi pegawai kantoran.
Keinginan berbisnisnya memang tetap ada bahkan sampai setelah kami menikah, tapi
saya pada saat itu melihat bahwa dia tidak memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan
bisnisnya. Satu hari dia berbisnis parfum, lain waktu dia menjalankan bisnis asuransi. Satu
waktu dia menjalankan bisnis kue kering, tidak lama kemudian dia berbisnis makanan bayi.
Satu hari dia mengimpikan ingin memiliki sekolah untuk anak-anak kurang mampu,
tapi di lain waktu dia mengatakan ingin memulai bisnis toko aksesoris wanita bersama
adiknya. Belum genap seminggu setelah itu, tiba-tiba saja dia sudah memulai bisnis MLM.
Sebagai suaminya, bisa anda bayangkan bagaimana pusingnya saya selama itu melihat
banyak kegiatan bisnis yang telah dan sedang direncanakan, tapi sayangnya tidak jelas visi,
misi dan juga fokusnya? :(
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Sebagai suami yang baik sudah menjadi tanggung jawab saya juga untuk
mengarahkannya ke jalan yang (Insya Allah) benar. Akhirnya satu hari sebelum ebook ini
disusun, saya mengajaknya duduk di depan laptop dan mulai mengajarinya melakukan
langkah demi langkah, persis seperti apa yang telah saya jelaskan di halaman-halaman
sebelumnya.
Hasilnya cukup efektif, karena untuk pertama kali pula dalam hidupnya, dia memiliki
gambaran kira-kira bisnis apa yang akan dilakukannya setelah berhenti kerja kantoran dalam
waktu dua tahun yang akan datang.
Istri saya tidak saja berhasil mendapatkan gambaran mengenai sebuah bisnis yang
bisa mengkombinasikan dua minat utamanya (dimana salah satu diantaranya telah
dipendam sejak lama), tapi dia juga berhasil mendapatkan gambaran mengenai sebuah
bisnis dimana dia merasa yakin bahwa pekerjaannya nanti akan senantiasa menarik dan
tidak membosankan.
Untuk pertama kali dalam hidupnya, istri saya mendapatkan titik terang dalam hal
pilihan profesi dan karir idaman yang diyakininya bisa memberikan kepuasan batin sembari
tetap mencurahkan perhatian untuk keluarga.
Kalau saya dulu berhasil menemukannya, lalu saya mengajarkan kepada istri saya dan
dirinya pun kemudian berhasil menemukan titik terang dalam menentukan pilihan bisnis
yang akan ditekuninya nanti, tentunya hal yang sama bisa juga diaplikasikan untuk anda.
Semoga ebook amatiran (dan gratisan) ini bisa menjadi sarana sederhana untuk
menemukan titik terang dalam kehidupan profesional anda.

Salam hangat,
Haryo Utomo Suryosumarto
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Anda bisa menemukan berbagai artikel mengenai karir
dan kehidupan profesional di blog saya yang senantiasa
di-update setiap hari Rabu di http://suryosumarto.com
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