
Laporan ini merupakan hasil Tes Ini AKU yang dilaksanakan pada 19 Februari 2020

SAM SAMPLE

Ini adalah laporan hasil Tes Ini AKU yang sudah dikerjakan oleh SAM SAMPLE. Laporan ini bersifat
pribadi dan rahasia,  tidak boleh dibaca oleh siapa pun tanpa persetujuan SAM SAMPLE. Untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, hasil analisis dalam laporan ini bisa dikaitkan
dengan keahlian, kemampuan, dan bakat yang dimiliki.



Has il
Anal is is  Tes
In i  AKU
Ini  adalah laporan hasil  Tes Ini  AKU yang telah kamu lakukan. Laporan ini  bersifat
rahasia dan hanya boleh dilihat oleh kamu, orang tua, dan konselor kamu di sekolah.
Hasil  analisis  ini  dapat  digunakan  untuk  membantu  kamu  memilih  jalur  karir  dan
pekerjaan  yang  sesuai  dengan  minat  kamu.  Kesesuaian  antara  minat  dan  bidang
pekerjaan akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil di bidang
pekerjaan tersebut.

Satu  hal  yang  perlu  diingat  ketika  membaca  laporan  ini  adalah  laporan  ini  dibuat
berdasarkan Tes Ini AKU yang telah kamu kerjakan. Sebelum memutuskan memilih
jalur  karir  atau  bidang  pekerjaan  tertentu,  kamu  harus  tetap  mempertimbangkan
keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan agar kamu bisa berhasil dalam bidang
pekerjaan tersebut. Salah satu indikasi terbaik untuk mengetahui hal ini adalah dengan
memperhatikan  nilai  mata  pelajaran  yang  berhubungan  dengan  bidang  pekerjaan
tersebut.
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M inat  B idang
Pekerjaanmu
Bagian ini akan menjelaskan bidang-bidang pekerjaan yang kemungkinan besar akan
menjadi minat kamu.

Bagian pertama akan menjelaskan sejauh mana masalah finansial memotivasi kamu
ketika memilih suatu pekerjaan.

Bagian berikutnya akan menjelaskan tiga bidang pekerjaan yang menjadi minat kamu
dan jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan kombinasi minat pekerjaan tersebut.

Hal  yang  perlu  diingat  sebelum  kamu  memilih  suatu  pekerjaan  atau  karir  tertentu
adalah  kamu  harus  tetap  mempertimbangkan  keterampilan  dan  kemampuan  yang
dibutuhkan  agar  kamu  bisa  berhasil  dalam  bidang  pekerjaan  tersebut.  Salah  satu
indikasi yang terbaik untuk mengetahui hal ini  adalah dengan memperhatikan nilai
mata pelajaran yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tersebut.

Mot ivas i
F i nans ial
Tingkat  kepentingan  pertimbangan  imbalan  finansial  yang  akan  diperoleh  dari
pekerjaan dan profesi yang akan dijalani.

Menempatkan  kesuksesan  ekonomi  sebagai  sesuatu  yang  penting,  kamu  mungkin
akan termotivasi dengan imbalan materi  dari  pekerjaan yang kamu lakukan. Kamu
mungkin  akan  mempertimbangkan  status  finansial  sebagai  salah  satu  simbol  dari
kesuksesan kamu. Oleh karena itu,  ketika memilih jalur karir dan pekerjaan, kamu
akan mempertimbangkan imbalan finansial yang akan diberikan oleh jalur karir dan
pekerjaan yang kamu pilih tersebut.

3



4



5



6



Potens i-Potens i
Yang  Kamu  M il i k i
Bagian ini akan menjelaskan potensi-potensi pribadi yang kamu miliki. Penjelasan ini
dapat kamu gunakan untuk sumber informasi untuk lebih mengenal diri kamu sendiri
dan menjadi sumber informasi ketika kamu memilih bidang pekerjaan kamu.

Baga imana  Kamu  B ergaul
Dengan  Orang  La i n

Dapat secara fleksibel untuk bekerja
sendiri maupun dengan kelompok.
Tidak akan ragu-ragu untuk
mengeluarkan pendapat terutama
untuk hal yang penting.
Cukup percaya diri dan bisa dengan baik
berbicara di depan umum terutama
mengenai hal-hal yang diyakini.
Dapat membina hubungan dan
membangun kepercayaan pada orang
lain dengan sangat baik.
Memiliki potensi untuk menjadi seorang
pemimpin di dalam kelompok. Ada
baiknya jika mengasah keterampilan ini
dengan aktif di organisasi sekolah dan
kemahasiswaan kelak.
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Baga imana  Kamu
Memecahkan  Masalah

Dapat membuat perencanaan yang
mendetail terhadap suatu pekerjaan dan
tekun mengerjakan pekerjaan sesuai
rencana tersebut.
Dapat melihat suatu permasalahan dari
sudut pandang baru, kreatif dan inovatif.
Sadar akan pentingnya keamanan
sehingga selalu menjaga tindakan dari
sesuatu yang berisiko.

Baga imana  Kamu
Mengatas i  T e kanan

Dapat bekerja di bawah tekanan dengan
tenang dan tidak mudah terganggu oleh
rasa stres.
Mampu mengetahui kapan waktunya
mundur dari suatu masalah atau tetap
berjuang menyelesaikan permasalahan
tersebut.
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Pekerjaan-Pekerjaan
Yang  Sesua i
Berikut ini adalah daftar jenis pekerjaan yang mungkin sesuai dengan diri kamu
berdasarkan kombinasi minat bidang pekerjaan yang kamu miliki :

Ahli Matematika 15202100
Penerbit Desktop (Desktop Publishers) 43903100
Penulis Teknis 27304200
Ahli Biokimia dan Ahli Biofisika 19102100
Ahli Genetika 19102903
Astronom 19201100
Ilmuwan Medikal (kecuali Epidemiologis) 19104200
Administrator Database 15114100
Aktuaris 15201100
Analis Keuangan 13205100
Analis Operasi Penelitian 15203100
Ekonom 19301100
Insinyur Industri 17211200
Manajer Data Klinis 15204102
Paralegal dan Asisten Pengacara 23201100
Peneliti Survei 19302200
Ilmuwan Politik 19309400
Sosiolog 19304100
Antropolog 19309101
Penyair, Penulis Lirik, dan Penulis Kreatif 27304305
Apoteker 29105100
Asisten Peneliti Ilmu Sosial 19406100
Ahli Statistik 15204100
Analis Sistem Komputer 15112100
Programmer Komputer 15113100
Web Developers 15113400
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Pekerjaan-pekerjaan di atas merupakan hasil dari kombinasi tiga minat yang
kamu miliki. Sebelum memutuskan untuk mendalami salah satu pekerjaan, ada
baiknya jika kamu juga melihat kesesuaian antara tuntutan dan persyaratan
yang dibutuhkan untuk berhasil di pekerjaan tersebut dengan potensi-potensi
diri  yang  kamu  miliki  dan  juga  kesesuaian  dengan  kemampuan  kamu.  Hasil
laporan  kamu  ini  dapat  dijadikan  sebagai  panduan  ketika  kamu  melakukan
konsultasi dengan orang tua kamu dan juga mungkin konselor kamu di sekolah
mengenai karir kamu kelak.

Kuesioner  iniaku.online  tidak  hanya  memberikan  Preferensi  Finansial,  Tema
Karir, Potensi Diri dan Daftar Pekerjaan yang sesuai. Namun juga memberikan
penjelasan secara terperinci dari Daftar Pekerjaan yang kamu dapatkan.

Dengan  demikian  kamu  dapat  mengidentifikasi  pendidikan  atau  pelatihan
tambahan  yang  lebih  baik.  Ikuti  cara-cara  berikut  untuk  mendapatkan
penjelasan  pekerjaanmu  dan  mulailah  merencanakan  masa  depan  karirmu
dengan lebih baik!!
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Panduan  Penjelasan
Kode  Pekerjaan
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