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Kenali kode kekayaan Anda
Temukan potensi diri terbaikmu
Jalani kehidupan yang Anda cintai. Sekarang!

Apa tipe P-I-E-S mu?
(baca pi-es)
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Proses Tes PIES Pengambilan Sidik Jari
+ 3 Menit
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Buku Penjelasan Hasil Tes PIES
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PIES adalah satu satunya metode di dunia untuk mendeteksi
potensi diri manusia yang bersumber dari Al-Quran.

“Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan
mengumpulkan (kembali) tulang-belulangnya?
Ya, bahkan Kami mampu menyusun (kembali)
ujung jari-jarinya dengan sempurna”
(Al-Qur’an Surat Al Qiyamah: 3-4)
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Didik Madani
Penemu PIES Tes Potensi Diri
Penulis Power Speaking (Bukan Sekadar Bicara)

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undangNomor 19 Tahun 2002
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982tentang Hak Cipta
1.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing
paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah),
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu
ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
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Motivator, Penemu PIES Tes Potensi Diri

“Tahun 2030, 25 Juta Anak
Indonesia Wajib Sadar Potensi
Sejak Dini”
“Pak Didik, kulo pingin ngetes sidik jari PIES, pingin ngertos bakate
anak kulo, ben masa depane sukses mboten koyok kulo, tapi mbayar
tesnya kok larang nggih?..., duweke kulo mboten cukup.” (red bahasa
jawa): “Pak Didik saya ingin tes PIES dan tahu bakat anak saya, saya
ingin dia berhasil di masa depan tidak sengsara seperti saya, tapi
bayar tes PIES kok mahal pak ya?
Itulah kata pertama yang saya terima dari orang tua wali murid saat
melakukan tes di salah satu SD swasta di desa kabupaten Sidoarjo.
Mendengar curhatan jujur mereka, saya terdiam dan malu. Sejak saat
itu saya berpikir bagaiamana caranya agar tes PIES bisa dinikmati
oleh seluruh orang dengan mudah dan murah tanpa terkendala
biaya. Akhirnya kami di managemen PIES memutuskan untuk
membuat program CSR dengan memberikan software PIES Tes
Potensi Diri secara gratis kepada sispapun yang berminat menjadi
menjadi “Konsultan Potensi Diri” agar setiap orang yang bisa dengan
mudah melakukan praktek konsultasi ditempat masing-masing
dengan gratis.
Sementara untuk menjaga segmen bisnis, managemen PIES tetap
menerapkan biaya sesuai standar, bagi pengguna tes khususnya
kelompok mampu-menengah keatas (SD, SMP, SMA, Lembaga
Bimbel, Kampus, hingga perusahaan).
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PIES: Mudah, Sederhana, Aplikatif
PIES sangat mudah dan simple dipelajari dan digunakan oleh
siapapun karena menggunakan sebutan yang sangat mudah. PIES
(Proactive, Interactive, Empathy, Systematic) istilah dari bahasa
inggris yang maknanya jelas dan tidak multi tafsir sehingga siapapun
dapat membayangkan dengan mudah istilah tersebut.
PIES sangat aplikatif karena bisa diterapkan disegala bidang
kehidupan mulai memahami diri sendiri, keluarga, sekolah dan
bisnis. Sehingga siapapun bisa membaca hasil dengan cepat dan
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga buku ini bermanfaat bagi siapapun dalam mengenali kode
kekayaan diri dan mencapai keberhasilan hidup yang dicintai dimasa
depan, serta menjadikan Anda pribadi yang mudah disetujui oleh
siapapun.
Sedalam-dalamnya atas nama managemen PIES, saya mohon doa
restu dan dukungan dari pembaca dan alumni training agar visi kami
mewujudkan 25 juta penduduk Indonesia sadar potensi sejak dini
terwujud. Aamiin.
Salam hormat saya buat keluarga tercinta.
Selamat membaca.
Didik Madani
Motivator, Penemu PIES (Tes Potensi Diri)
Perusahaan Anda mau melakukan event training, sales motivasi, outing, team building
Call: 08113308000, 082228888910
PIES Institute
PT Pies Didik Madani
www.pies.co.id
www.didikmadani.com
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9 Segmen Tes PIES
PIES dirancang berdasarkan spesifikasi level usia dan pekerjaan.

NO SEGMEN
1 PIES For PARENTING

MANFAAT & TUJUAN
1.

(Guru dan Orang Tua)

2.

PIES For KIDS
(0th s/d11th)

1.

3

PIES For TEENS
(12 th s/d 21 th)

1.
2.
3.

4

PIES For COUPLE
(Calon / Pasutri)

1.
2.

2

2.

2.

Memilih tipe pasangan hidup yang sesuai.
Mengenali kelebihan dan kelemahan diri dan pasangan
hidup.
Memperbarui cara mencintai pasangan dengan pola
komunikasi sesuai tipe pasangan.
Membangun pola komunikasi yang sesuai dalam
membagun perjodohan hingga akhir hayat.
Menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi
diri
Memilih partner kerja yang menguatkan dan
mendukung
Merekrut karyawan sesuai kebutuhan
Assesment calon pimpinan perusahaan
Meningkatkan karisma pemimpin
Memimpin
dan mengendalikan berbagai
tipe
anak buah berbagai tipe orang sulit
Mengetahui dan memperlakukan segala tipe anak
buah
Mencari PIES sales markering yang handal mencapai
target omset
Mempercepat hasil negoisasi bisnis
Melatih skill presentasi khusus untuk menjual
Mencari PIES customer service yang sesuai dengan
tipe perusahaan
Membina hubungan dan pelayanan kepada klien

1.
2.

Rekrutmen Karyawan baru perusahaan
Penempatan Karyawan sesuai potensi

3.
4.

5

6

PIES For ENTERPRENEUR
(Pengusaha)

PIES For LEADER
(Pimpinan perusahaan)

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

7
8
9

PIES for Sales/ Marketing

PIES for
CUSTOMER SERVICE
PIES For EMPLOYEE

9 | PIES Tes Potensi Diri

Mengenali gaya belajar dan pola asuh anak sesuai
kebutuhan emosi setiap anak, mengetahui kelebihan
dan kelamahan dalam diri anak
Membantu anak dalam menemukan jurusan sekolah
dan karir kehidupan sejak dini.
Mengetahui gaya belajar dan cara menarik minat
belajar.
Mendidik anak sesuai gaya belajar sesuai tipenya
agar anak bersemangat.
Mendesain jurusan sekolah.
Menentukan bidang kerja anak sesuai potensinya.
Menentukan bidang usaha sesuai potensinya.

1.
2.
3.
1.

Didik Madani

“
Lakukan 1 hal
yang paling mudah
dan biasa bagi Anda,
tapi sungguh-sungguh.
Hasilnya pasti WOW.

“

Didik Madani
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Sambutan:

Pentingnya Identifikasi Diri
REDI PANUJU

Pakar Komunikasi

Mengetahui keberadaan diri (self existence) merupakan
sesuatu yang penting dalam kehidupan ini, karena itu Jackie Chan
menyempatkan diri membuat film berjudul Who Am I ? (Siapa Saya).
Dalam film tersebut dikisahkan seseorang yang kehilangan ingatan
(bahkan tidak ingat siapa namanya) mengalami kesulitan dalam
menempatkan diri terhadap situasi dan selalu membuat kesalahan
dalam menentukan langkah (perbuatan). Karena itu seseorang wajib
hukumnya untuk mengetahui keberadaan dirinya dari berbagai
aspek bila tidak menghendaki banyak menjumpai kesulitan.
Rene Descartes (filosof kelahiran Prancis tahun 31 Maret 1596
dan wafat pada 11 Februari 1650) membuat revolusi filsafat dengan
menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang pasti kecuali
kenyataan bahwa manusia bisa berpikir. Kalimat Descartes yang
terkenal bebunyi cogito ergo sum, yang artinya “aku berpikir maka
aku ada” (I think, therefore I am).
Menurut Descartes dengan berpikir itulah seseorang bisa
mengenali dirinya. Berbeda dengan mitos sebelumnya, keberadaan
diri bisa dihasilkan melalui perasaan atau sering ditajamkan dengan
istilah “sense”, “feeling”, “emotion”, dan sejenisnya.
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Berpikir dan berperasaan sesungguhnya sama sama kegiatan
memaknai sesuatu, hanya bedanya yang satu menggunakan otak,
yang lain mengandalkan perasaannya. Mana yang lebih tepat.
Keduanya meskipun sudah mendekati realitas tetapi masih
cenderung subjektif, sebab factor egoism seringkali mengingkari
hasil pemikiran atau perasaannya sendiri. Misalnya, seseorang sudah
menyadari bahwa dirinya sering marah kepada seseseorang karena
sesuatu, kemudian ia merenung. Hasil renungannya menyatakan
bahwa dirinya “kurang sabar”, namun hati dan perasaannya
mencoba membantah karena hasil renungannya tersebut cenderung
negatif. Kalimat yang muncul kemudian adalah “Saya ini kurang
sabar apa, semua sudah saya berikan, tapi ternyata balasannya....”
Dalam kajian akademik, hasil pemikiran dan perasaan semacam
itu sering disebut bersifat subjektif. Pendekatan Konstruktivis
menganggap bahwa realitas baru menjadi pengetahuan bila
merupakan hasil “interaksi dengan objek”. Kata interaksi berarti
bersifat timbal balik. Dalam persepektif konstruktivisme social,
pengetahuan yang bersifat internal itu pun masih bersifat subjektif
karena belum melewati control pihak lain. Pengetahuan itu baru
bersifat objektif bila telah melewati apa yang disebut
“eksternalisasi”. Sederhananya, objektivitas bisa dicapai dengan
melakukan konfirmasi kepada pihak lain. Kita bisa mengindektifikasi
diri sendiri, namun hasilnya bisa jauh dari realitas karena klaim
sepihak.
John C Maxwell menulis buku berjudul The Leading From The
Locker. Isinya kiat kita identifikasi diri dengan formula menjawab
bertanyaan yang dibuat sendiri. Pertanyaan tersebut misalnya
“Sebutkan dua puluh item yang merupakan kemampuan atau
kompetensi diri sendiri?”, demikian juga pertanyaan sebaliknya
“sebutkan dua puluh item yang dianggap kelemahan diri?”.
Memang betul, bila kita bisa menjawab pertanyaan tersebut
secara jujur, akan bisa memperlihatkan profil kita tentang keandalan
dan kelemahan pribadi. Namun masalahnya, apakah jawaban yang
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kita berikan masuk katagori kemampuan yang sungguh sungguh
penting atau hanya biasa biasa saja? Bila diantara jawaban dua puluh
item tersebut isinya seperti saya bisa diandalkan dalam hal memasak
nasi, membuat mie rebus, bikin kopi, menemani Mama ke pasar, dan
sejenisnya... apakah hal tersebut bisa dianggap sebuah kompetensi?
Di sinilah formulasi Maxwell membutuhkan pihak luar untuk
membantu mengevaluasinya. Didik Madani dengan bukunya PIES
TES POTENSI DIRI KENALI KEKAYAAN HIDUP ANDA membuat
terobosan bagaimana pihak luar bisa membantu kita secara objektif
untuk menenali diri sendiri. Didik Madani membuat instrument test
“Kenali Diri” dengan menggabungkan test sidik jari dan test tulis.
Test Sidik Jari menghasilkan belahan otak yang bekerja (factor
genetic), sementara test tulis menghasilkan potensi (perilaku
tampak) yang bisa berubah karena keadaan.
Hasilnya merupakan kombinasi potensi yang bisa dioptimalisasi
bila dilakukan secara tepat, waktu yang tepat, dan dengan orang yang
tepat. Saya dan teman teman memilih Test ini dilakukan pada
mahasiswa Fikom Unitomo di awal kuliah karena memang sangat
penting bagi mahasiswa untuk mengetahui potensinya sehingga
langkah langkahnya menjadi relevan dengan potensi yang dimiliki.
Demikian catatan kecil saya semoga buku ini menjadi amal dunia
akherat bagi sdr Didik Madani....
17 Agustus 2017
Redi Panuju
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Barang siapa
mengenal dirinya, ia telah
mengenal Tuhannya.
*Hadist Qudsi (Kitab Kimiya-I Sa’adah)
*Yahya Ibn Muadz Ar-Razy
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Kenali diri, Kenali PIES
•

PIES adalah satu-satunya metode pemotret potensi
seseorang dengan menggabungkan tes sidik jari (fingerprint)
dan tes tulis.Tes sidik jari menghasilkan belahan otak yang
bekerja dalam diri manusia (faktor genetik), sementara tes
tulis menghasilkan potensi (perilaku tampak) yang bisa
berubah karena keadaan. Karenanya PIES menghasilkan
akurasi tinggi dan kekinian.

•

Setiap orang 1 x tes seumur hidup.

•

PIES secara cermat memotret 6 potensi diri seseorang:
1. Belahan otak yang bekerja dalam diri.
2. Pola komunikasi diri (kelemahan & kelebihan).
3. Gaya belajar, jurusan sekolah, jenis usaha/karir yang
tepat.
4. Mencari tipe pasangan hidup yang tepat dan
menguatkan emosi.
5. Memperbaiki “cara mencintai” pasangan hidup.
6. Memilih partner bisnis yang tepat dan membangun di
masa depan.

•

PIES dilakukan dengan men-scan kesepuluh sidik jari dan
menjawab tes tulis (butuh waktu tidak lebih dari 5 menit).
Hasil tes sidik jari menghasilkan bagian belahan otak yang
bekerja, sementara tes tulis menghasilkan grafik pola
perilaku komunikasi tampak.

•

PIES menggabungkan 4 disiplin ilmu yaitu ilmu komunikasi
(Communication), Ilmu Sidik Jari (Dermatoglyphics) Ilmu
Otak (Neuroscience) dan Ilmu Psikologi.

•

PIES menghasilkan 4 tipe potensi yaitu:
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Proactive, Interactive, Empathy dan Systematic.
Selanjutnya ke-4 tipe didukung tiga tipe lainnya menjadi
kombinasi tipe sebagai berikut:
SYSTEMATIC
Se = Systematic – Empathy
Sp = Systematic – Proactive
Si =Systematic - Interactive
PROACTIVE
Pi = Proactive - Interactive
Pe = Proactive - Empathy
Ps = Proactive - Systematic

•

INTERACTIVE
Ie = Interactive - Empathy
Is = Interactive - Systematic
Ip = Interactive - Proactive
EMPATHY
Ep = Empathy - Proactive
Ei = Empathy - Interactive
Es = Empathy – Systematic

Kata kunci tipe PIES

Orang P (Proactive) kata kuncinya adalah (kecepatan, hasil
dan tindakan). Orang tipe ini mempunyai kecenderungan
untuk mengorganisir sesuatu. Karenanya, dia menyukai
tantangan, pilihan dan pengendalian terhadap keadaan.
Orang I (interactive) kata kuncinya adalah (antusiasme,
hubungan dan tindakan). Orang ini mempunyai
kecenderungan suka meyakinkan orang lain. Karena itulah
dia menyukai adanya pengakuan dari lingkungan sekitar.
Orang E (Empathy) kata kuncinya adalah ketulusan,
hubungan dan kehandalan. Orang tipe ini suka membantu
dan mendukung orang lain. Maka dia menyukai pengarahan,
dan bagaimana dia bisa membantu.
Orang S (Systematic) kata kuncinya adalah kualitas,
kehandalan dan kompetensi. Karenanya orang ini menyukai
kualitas tinggi, konsistensi dan membutuhkan penjelasan
yang detail dalam mengerjakan serta memutuskan sesuatu.
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•

Tes sidik jari PIES bisa menentukan potensi
seseorang

Otak dan sidik jari disambungkan oleh sistem syaraf yang
sama. Otak memiliki sistem syaraf dengan wajah yang
tampak pada sidik jari. Masa pembentukan sidik jari tangan
dan kaki bersamaan dengan tumbuhnya otak pada masa usia
kandungan 13 s/d 24 minggu. Pada masa itulah masa
terpenting dimana pertumbuhan janin terjadi (trimester
pertama) dimana masa pembentukan organ –organ
terpenting manusia, yakni jantung dan otak sedang terjadi.
Meskipun demikian, sehubungan dengan tangan bayi yang
baru lahir ini kulitnya masih sangat halus, maka akan lebih
jelas terlihat ketika diatas 3 bulan paska kelahirannya.
Semakin dewasa, sidik jari akan semakin jelas terlihat.
Sidik jari terbentuk karena faktor genetik. Berdasarkan ilmu
biologi, ditemukan fakta mengenai sidik jari, bahwa
pembentukan sidik jari adalah dari faktor genetis, artinya
bersifat turunan secara genetis dari kedua orangtuanya.

•

Tes PIES dan tes sidik Jari lainnya

Semua tes sidik jari menggunakan alat scan sidik jari /finger
print yang sama dengan pola baca yang sama pula, yang
membedakan hanyalah output/hasil (redaksi) penggolongan
yang dikeluarkan dari masing masing lembaga tes.
Perbedaan yang menonjol dari tes PIES adalah PIES
melengkapinya dengan tes tulis yang membaca perilaku
tampak seseorang yang bisa berubah karena keadaan.
Jadi, tes PIES menggabungkan sidik jari yang merupakan
faktor genetik dan tes tulis yang membaca kecenderungan
seseorang dari bentukan lingkungan keluarga dan jalan
hidup seseorang.
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•

Kecerdasan PIES dan Kecerdasan IQ

PIES mengakui empat(4) kecerdasan dengan tiga(3)
personality dukungan. Dengan ini bisa disepadankan sebagai
berikut:
Kecerdasaran PIES
Kecerdasan Proactive
Pi, Pe, Ps
Kecerdasan Interactive
Ie, Is, Ip

•

Kecerdasan Lain
1. Memory Quotiens
2. Physical Quotiens
3. Creativity Quotients
4. Social Quotients

Kecerdasan Empathy
Es, Ei, Ep

5. Spatial Quotients
6. Emotional Quotients
7. Altrius Quotions

Kecerdesan Systematic
Si, Se, Sp

8. Logical Quotients
9. Intelectual Quotients
10. Technical Quotients

PIES dengan Multiple Intelligence-nya Howard
Gardner

PIES mengacu pada dua teori besar yaitu oleh Carl Gustov
Jung seorang psikolog dari Swiss dan teori DISC Wiliam
Moulton Marston (Dominant, Interactive, Careful, Suportive).

Carl Gustov Jung, mendefinisikan empat kepribadian yang
berbeda, yakni Sensing, Thingking, Feeling, Intuiting. Wiliam
Moulton Marston juga membagi kepribadian menjadi empat, yaitu
Dominant, Interactive, Careful, Suportive.

Sementara menurut Howard Gardner setiap belahan otak
dapat berfungi secara bersamaan secara seimbang. Multiple
Intelligence membagi kecerdasan menjadi 9, sedangkan
PIES ada 12 (terdiri dari 4 dasar dan masing-masing
didukung oleh 3 tipe yang ditandai dengan tipe (p,i,e,s huruf
kecil).
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Berikut perbedaan dan persamaannya:
No Multipele Intelligence
PIES
1
Kecerdasan Inter-personal
Kecerdasan Empathy
(hubungan sosial)
Is, Ip, Ie
2
Kecerdasan Intra-personal
Kecerdasan Empathy
(Pengendelian diri sendiri)
Es, Ei, Ep
3
Kecerdasan Logika
Kecerdasan
Matematika
Systematic
Si, Se, Sp
4
Kecerdasan Visual Spasial
Kecerdasan Empathy
(ruang dan waktu)
Es, Ei, Ep
5
Kecerdasam Body Kinestetik Kecerdasan
(kecerdasan fisik)
Proactive
Pi, Pe, Ps
6
Kecerdasan Verbal Linguistik Kecerdasan
(kecerdasan Bahasa)
Proactive
Pi, Pe, Ps
7
Kecerdasan Musikal
Gabungan 4 tipe
8
Kecerdasan Naturalis
mendukung satu
9
Kecerdasan Spiritual
persatu

•

PIES dengan MBTI

•

PIES dengan STIFIn

MBTI membagi dalam 16 jenis personality, sementara PIES
12 personality. MBTI hanya mengukur berdasarkan perilaku
(tes tulis) kecenderungan. Sementara PIES menggabungkan
antara sidik jari (fingerprint) yang melihat belahan otak yang
bekerja dan perilaku lewat seperangkat (tes tulis). Hasilnya
adalah sebuah grafik unik yang merupakan representasi dari
keunikan sifat manusia. Dan setiap orang berbeda beda.

STIFIN membagi kecerdasan menjadi 5 (Sensing, Thinking,
Intuiting, Feeling, Insting) yang diwakili oleh belahan otak
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dominan dan lapisannya ditambah 9 personality genetic.
STIFIN memotret kecerdasaran dari operasi otak melalui
sidik jari.
Sementara di PIES hanya 4 tipe dasar dan 12 tipe pendukung
hasil gabungan dari 4 tipe. Tes PIES menggunakan sidik jari
dan tes tulis. Sidik jari untuk menentukan belahan otak dan
tes tulis mengukur perilaku tampak. PIES tidak
menggunakan batang otak (hindbrain/midbrain) sebagai
kecerdasan terpisah, tapi dianggap sebagai kecerdasan
gabungan dari 4 tipe PIES yang didapatkan seiring
perkembangan usia dan kedewasaan spiritual seseorang.

•

PIES dan DISC

•

Tes PIES bisa digunakan untuk menyusun KPI (key
Perfomance Index)

DISC mengukur perilaku seseorang dari reaksi saat bertemu
dengan masalah, hasilnya adalah 4 tipe perilaku, sementara
PIES menggabungkan antara tes Sidik jari yang melihat
belahan otak yang bekerja serta tes tulis yang melihat
perilaku seseorang. Sedangkan di dalam PIES, masingmasing 4 tipe dasar dilengkapi dengan 3 tipe pendukung
lainnya.

Untuk menentukan job title kompetensi dan KPI, jika
menggunakan PIES akan lebih sempurna lagi sehingga
penempatan PIES akan mempertimbangkan potensi
seseorang. Contoh orang Sp (Systematic-Proactive) yang
teliti dan cepat akan lebih tepat menjadi tenaga keuangan
dibandingkan orang Ip (Interactive-Proactive) karena orang
Ip unggul dalam komunikasi dan sosialisasi.

•

PIES bisa membantu menemukan jurusan sekolah
dan karier masa depan sejak sejak dini
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Inilah tujuan PIES dibuat, agar setiap orang mampu
mengenali potensi terbaiknya sejak dini tanpa harus
mencoba-coba jurusan kuliah dan melamar pekerjaan mana
yang cocok di masa depan. PIES mempercepat jarak antara
potensi terbaik seseorang dengan kesuksesan dirinya. PIES
memotong ongkos kegagalan (waktu, biaya, tenaga, pikiran
dan emosi) seseorang dalam menemukan potensi terbaik
dirinya menuju kehidupan terbaik yang dicintainya.
Contoh: Jika seseorang dengan tipe (Se) yang teliti dan
akurasi dan tenang, jangan ambil posisi di sekolah jurusan
komunikasi dan bekerja sebagai industry sales/marketing
otomotif yang memerlukan kecepatan tindakan dan bicara,
karena tipe (Se) akan kalah dengan sales tipe (Pi) yang fokus
pada (kecepatan, tindakan dan hasil). Namun, ambilah posisi
riset/ahli IT/ahli keuangan di perusahaan otomotif tersebut,
karena orang S unggul pada (kualitas, kompetensi,
kehandalan). Ibarat Anda seekor ikan, jangan melamar untuk
jadi burung.

•

Akurasi dari tes PIES

Semua tes minat bakat memang tidak bisa di kuantitas secara
tepat dalam angka. Namun para peneliti sebelumnya
menemukan pola kesesuaian sidik jari dan genetik diantara
90%

•

Tim PIES sudah melakukan riset sendiri

Tim PIES sudah melakukan riset independen yang dilakukan
sejak tahun 2010. Diawali dari kebingungan membaca hasil
tes diri sendiri dari beberapa lembaga tes. Akhirnya PIES
merancang tes sendiri dengan semangat agar mudah dibaca
dan tidak membingungkan. Kami mengambil acuan dari teori
Carl Gustov Jung (1921-1971) Sensing, Thingking, Feeling,
Intuiting dan Teori DISC Wiliam Moulton Marston (1928 –
1947) Dominant, Interactive, Careful, Supportive.
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DAFTAR ISI
Proactive

Pi = Proactive - Interactive
Pe = Proactive - Empathy
Ps = Proactive - Systematic

Interactive

Ie = Interactive - Empathy
Is = Interactive - Systematic
Ip = Interactive - Proactive

Empathy
Ep = Empathy - Proactive
Ei = Empathy - Interactive
Es = Empathy – Systematic

Systematic
Se – Systematic – Empathy
Sp = Systematic – Proactive
Si = Systeatic - Interactive

PIES 1
5 Menit Membaca Tipe Perilaku

PIES 2
Mengenali Tipe Lewat Media Sosial (MedSos)

PIES 3
Mengendalikan setiap tipe

PIES 4

Membaca Tipe Orang Lewat Ruang Kerja & Tatanan Rumah

PIES 5
Emotional Bonding antar Tipe PIES
PIES Tes Potensi Diri |
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elamat datang di PIES…
Berikut penjelasan hasil tes Anda.
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12 Tipe Potensi PIES
Gambar di atas adalah 12 grafik, Anda tidak perlu bingung sebab inti
dari PIES hanya 4 tipe yaitu P-I-E-S. Keempat tipe itu didampingi 3
tipe lain sebagai tipe pendukung. Ibarat mobil, grafik tertinggi adalah
kemudi sementara grafik tertinggi ke-2 adalah kaca spion sebagai
kondisi emosi diri Anda dimana spion berfungsi sebagai monitor dari
keadaan mobil saat berjalan, spion akan melihat apakah mobil dalam
keadaan aman atau waspada sehingga fungsi spion sangat
diperlukan oleh kemudi agar perjalanan menjadi nyaman sesuai
tujuan.

Cara Membaca Hasil Tes PIES
dan Buku PIES
Pertama-tama silahkan lihat grafik tertinggi dan kemudian grafik
tertinggi kedua (fokuslah pada 2 grafik tertinggi tersebut). Untuk
grafik ke-3 dan ke- 4 hanya pendukung saja.
1. Grafik PIES dihasilkan dari menggabunhkan tes Tulis dan Tes
Sidik Jari
2. Presentasi grasik bisa berubah naik dan turun, namun tidak
mempengaruhi dominasi grafik pertama.
3. Keterangan di dalam kolom tiap tabel diambil dari tipe grafik
tertinggi ke-1 saja.
4. Grafik tertinggi ke-2 tidak ditampilkan namun perlu
diperhatikan, karena grafik ke-2 juga ciri khas kekuatan tipe
pribadi.
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5. Jadi fokuslah pada grafik tertinggi ke-1 dan ke-2 saja. Anda
wajib melihat keterangan grafik tertinggi ke-2 dalam buku
penjelasan hasil tes PIES.

Contoh hasil tes PIES dengan grafik di atas mulai tertinggi I-P-E-S

Grafik tertinggi ke-2 mendukung grafik tertiggi pertama.
Sebagai contoh, grafik diatas adalah tipe Interactive-Proactive (Ip)
dimana grafik (E dan S) menempati urutan ke-3 dan ke-4. Orang
dengan tipe (Ip) adalah orang yang mudah bergaul, optimis, mudah
dipercaya orang lain dan menyenangkan.
Grafik tertinggi ke-2 adalah grafik Proactive (p) yang artinya orang
tersebut juga menyukai tantangan dan kecepatan akan hasil. Jika
ditanya tipe mana yang paling mendominasi orang tersebut pastilah
tipe I yang periang, mudah bergaul dan menyenangkan. Akan tetapi
ketika dalam kondisi tertekan dimana dirinya tidak bisa
memunculkan sifat dominannya yang periang (I), maka sifat ke-2 (P)
nya akan muncul untuk mendapatkan keadaan agar sifat (I) nya bisa
beraksi.
Sebaliknya bandingkan dengan grafik dibawah ini, dimana grafik P
lebih tinggi dari grafik S maka dalam kondisi tertekan orang dengan
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tipe ini akan mengeluarkan sisi Systematic (S) yaitu teliti, rewel dan
perhitungan agar tipe Proactive (P) nya mendapat peran.

Tipe Blind Side
Beberapa kesempatan menjumpai hasil tes dengan hasil yang
menunjukkan grafik seimbang antara P-I-E-S, istilah ini kami sebut
sebagai tipe “Blind Side”.
Grafik Blind Side
Tidak ada yang
menonjol

Dari hasil pengamatan tim konsultan PIES, orang yang memiliki hasil
tes semacam ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sedang
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dalam kondisi yang “Uncomfortable” artinya berada dalam kondisi
psikologis yang kurang baik dan tidak menentu yang disebabkan
banyak faktor, diantaranya: masa lalu, perceraian, putus cinta,
tersangkut kasus hukum, masa training kerja, pendekatan dengan
sang kekasih atau depresi berat terkena bencana alam dimana harta
dan keluarga menjadi korban.
Bagi yang mengalami kondisi ini, tim konsultan PIES melakukan
pendampingan intens kepada mereka agar mendapatkan
kepercayaan diri kembali dalam menjalani kehidupan yang lebih
berdamai dan seimbang.

Jenis Topeng Tipe PIES
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“Topeng Saat Melamar Pekerjaan”
Seseorang sedang melamar pekerjaan. Pada dasarnya orang tersebut
bertipe Se (Systematic-Empathy), pendiam dan suka menganalisa.
Karena sedang melamar pekerjaan sebagai seorang sales, maka
orang tersebut terlihat sangat atraktif dan banyak bicara. Ini
dilakukan hanya pada awal dia bekerja untuk mendapatkan
pekerjaan tersebut. Setelah 3 bulan, secara tidak sengaja dia akan
menunjukkan sifat aslinya yang diam dan perhitungan.

“Topeng Saat Berpacaran”
Ada seorang pemuda bertipe Pi (Proactive-Interactive) tinggi (bukan
tipe yang sabaran dan cenderung menyalahkan orang lain), sedang
menjalankan pendekatan dengan seorang wanita bertipe Sp
(Systematic-Proactive). Karena masih dalam tahap berpacaran
dengan pasangan, pemuda tersebut memasang aksi menjadi tipe E
(sabar dan tenang) supaya mendapatkan simpati dari sang kekasih.
Selama masih ada energi untuk memakai topeng, aksi pemuda ini
akan berjalan mulus. Oleh karena itu, jangan aneh jika ada pasangan
akan kelihatan aslinya setelah menikah, karena untuk jangka waktu
masa demam cinta (6 bulan), tipe asli dari pemuda itu (proactive:
cepat, tidak sabaran dan mengatur) secara alami akan muncul seiring
masalah rumah tangga yang dihadapi setiap hari dalam pernikahan
mereka.
Setelah 2 tahun usia pernikahan berjalan, akhirnya mereka berpisah.
Apa masalahnya? Ternyata dalam 2 tahun pernikahan si suami
menunjukkan dominasi tipe Pi nya dan si istri juga bertahan dengan
Sp, dimana Sp cenderung detail dan ingin didengar, karena ada unsur
(p). Sedangkan si suami dengan Pi yang cenderung ingin mengatur
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dan didengar serta tidak suka detail. Keduanya merasakan tidak
tersalurkan energinya sehingga mengalami kebuntuan emosi yang
menyebabkan perpisahan.
Dalam kasus di atas apakah mereka tidak saling mencintai? Mereka
saling mencintai pada pandangan pertama, namun tidak ada
kesesuain emosi dalam perjalanan karena si pria memakai topeng E
dalam melakukan pendekatan dengan si wanita.

“Cinta tak pernah salah,
yang salah adalah salah mencintai
orang atau salah cara mencintainya.”
Didik Madani

“Topeng Pekerjaan Baru”
Contoh lain, bayangkan keadaan ini sedang Anda alami:
Anda adalah orang bertipe (Ip) periang, suka bicara, pandai bergaul
dan cepat. Suatu saat perusahaan memindah bagian lain, yang
menuntut Anda untuk mandiri, tidak banyak bicara, fokus pada tugas
(Se). Dalam waktu 3 bulan naluri dasar Anda akan menyesuaikan diri
dengan keadaan baru tersebut. Tiba-tiba anda menjadi orang yang
serius dan tidak banyak bicara supaya anda diterima oleh lingkungan
pekerjaan baru yang membutuhan keseriusan dan ketenangan.
Dalam jangka waktu tertentu (3 bulan) mungkin anda bisa bertahan,
namun lebih dari waktu itu anda akan mengalamai stress karena
tidak bisa menikmati pekerjaan, tertekan, tidak perform,
produktivitas rendah dan mengalami ketidakbahagiaan. Anda tidak
bisa menjadi diri anda sendir
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Tipe PROACTIVE (P)
1

Dominasi otak

2
3
4
5

Kecerdasan
3 Ciri Utama
Kebutuhan Emosi
Gaya belajar

6

Cara Menarik Minat
Belajar
Gaya memimpin
Kelemahan Diri
(kekurangan)

7
8

9

Kelebihan Diri

10
11

Tantangan Pribadi
PERAN &
Password Sukses

Otak Limbik Kiri bawah
(Logical, Analytical, Fact Based, Quantitative)
Memory Quotiens, Physical Quotiens
Kecepatan – Hasil - Tindakan (senang mengatur sesuatu)
Tantangan, pilihan, pengendalian, tugas dan kesempatan baru
Visual, Kinestetik, mengulang/memperagakan, merekam,
menandai bacaan, mengulang latihan soal. (disampaikan ukuran
keberhasilannya, dimotivasi agar lebih baik dari lainnya)
Diberi reward yang pasti dan jelas untuk diri dan kelompoknya.
Cenderung direct, fokus pada hasil
Melupakan, tidak peka dengan perasaan orang lain
(Ego tinggi, tidak sabar, kurang empati, keras kepala, memaksa,
suka memerintah, bicara tanpa berpikir, mudah meledak tapi
mudah pula melupakannya)
KECEPATAN, mandiri, suka tantangan, visi kedepan, orientasi
pada hasil, efisien
Belajarlah untuk tunduk dengan otoritas/pimpinan
PIONEER: Mencari/dicarikan (ARENA-PANGGUNG) untuk beraksi
menujukkan tindakannya/gagasannya dalam meningkatkan
produk & uangnya.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

IMPIAN
Secara naluri mendekati

HARTA
Kekayaan
Prestasi

Cara melakukan sesuatu
Gaya Bicara
Bahasa tubuh
Rechager energi
Yang ingin diketahui
Ingin orang lain agar
Cara memproses informasi
Didorong oleh
Kunci kekuatan
Tantangan Pribadi

Memakai cara yang cepat
Terbuka, tegas, cepat mendominasi
Cepat, tangkas, cekatan (kurang lembut)
Kompetisi, aktifitas energi
Apa
Langsung to the Point
Siapa yang akan kerja
Keinginan
Kokoh
Belajar untuk lebih bersahabat

SEKOLAH YANG DISARANKAN
Sekolah yang terkait dengan kecepatan, hasil, tindakan
Contoh : MEDIA, POLITIK, KOMUNIKASI, MILITER, TRANSPORTASI,
PERDAGANGAN, SPORT, BAHASA, ENTERTAINI, SEJARAH, MILITER, DLL
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Hal-hal yang berhubungan dengan kecepatan, hasil, tindakan.
Contoh: Direktur Sales, Politisi yang penggerak/vokal, Sales, Atlet, Doker,
Reporter, Motivator, Chef, Pembalap, Penegak Hukum, Pengusaha, Konstruksi,
Direktur/Owner bisnis, Pelatih, Pengembang Property, Direktur, Pilot Tempur,
Pekerja Tambang, Tentara, dll.
Didik Madani

PROACTIVE (P) = Si Pelopor
Proactive adalah pribadi yang
digerakkan oleh belahan otak Limbik
kiri bawah yang mempunyai fungsi
dasar (Logical, Analytical, Fact Based,
Quantitative).
Orang jenis ini memiliki kecerdasan
Memory Quotiens dan Physical
Quotiens
yang
sangat
baik
dibandingkan dengan 3 tipe lainnya.
3 kata kunci dari tipe ini adalah
Kecepatan, hasil dan tindakan. Karenanya orang ini suka mengatur
sesuatu supaya cepat selesai.
Cara memotivasi orang P adalah dengan memberikan dia tantangan,
sebuah pilihan dan pengendalian terhadap suatu keadaan. Dengan
begitu otomatis nalurinya untuk memimpin akan bergerak dengan
sendirinya dengan cepat, tanpa perlu dimonitoring oleh siapapun.
Tipe ini memiliki kelemahan pada egonya yang tinggi, kurang sabar,
keras kepala, memaksa mengatur, bicara tanpa berpikir, mudah
meledak tapi juga mudah melupakannya.
Namun dibalik kelemahannya, tipe ini memiliki kelebihan pada
kemauannya yang kuat, berani, mandiri, suka tantangan, visi
kedepan, berorientasi pada hasil dan efisien. Sehingga memiliki gaya
kepemimpinan yang cenderung direct dan fokus pada hasil.
Kelemahan lainnya adalah tidak memiliki kesabaran, kurang hatihati dan cenderung sebagai penuntut.
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Agar minat belajarnya meningkat sebaiknya dipancing dengan cara
diberi penghargaan (reward) yang jelas dan seketika. Supaya tipe
Proactive cepat mendapatkan kesuksesan, dia harus belajar tunduk
pada sistem, aturan, otoritas, pimpinan yang ada. Sementara itu daya
ungkit untuk mempercepat keberhasilannya adalah dengan mencari
“Arena” / panggung dimana dia bisa beraksi di depan pertunjukan
tersebut.
Orang bertipe P menuntut loyalitas dan penghargaan dari sesama,
berusaha mengendalikan dan mengharapkan pengakuan atas
prestasinya, serta suka ditantang dan mau menerima tugas-tugas
sulit.
Tapi mereka juga suka merasa benar sendiri, suka kecanduan jika
melakukan sesuatu, keras kepala dan tidak peka terhadap perasaan
orang lain.
Proactive mengukur bagaimana seseorang bereaksi terhadap
masalah dan tantangan. Seseorang yang memiliki ”P” tinggi akan
bereaksi proactive, mendominasi, langsung, cenderung ingin selalu
mengambil alih.
Sedangkan yang memiliki ”P” rendah cenderung tidak dominan, tidak
mampu mengambil keputusan cepat (undecisive) dan tidak
menyukai tantangan. Tipe Proactive adalah tipe yang terfokus pada
pencapaian tujuan (goal oriented) dengan menggunakan kekuasaan
dan otoritas yang dimiliki.
Tipe P adalah tipe yang aktif dalam mengubah lingkungan sebagai
inisiator yang dominan. Kekuatannya terletak kemampuan dalam
mengambil keputusan secara cepat dan langsung.

Respon orang “P” terhadap Perubahan

Tipe P sangat menyukai perubahan dan tantangan, karenanya dia
disebut “bosenan”. ketika selesai melakukan suatu tantangan,
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mereka akan terus mencari tantangan baru yang lebih besar, mereka
tidak tahan dengan kehidupan yang terlalu stabil dan monoton.
Dalam dunia pekerjaan/bisnis tipe ini cenderung lompat-lompat jika
tempat tersebut sudah tidak lagi menantang.

Cara menghadapi orang Proactive (P)
Dalam kondisi tertekan/frustasi dan banyak masalah (bad mood),
orang P akan menyalahkan segala sesuatunya. Contoh saat terlambat
Check In, dia akan menyalahkan macetnya lalu lintas, atau maskapai
penerbangan yang tidak mau menunggu, dll.
Saat itu dia bertarung membuang energi-energi negatif dalam
dirinya dan sangat terlihat dari raut wajah mereka. Recharger
Energi untuk orang P adalah melakukan kegiatan fisik atau
olahraga atau hindari sementara dari masalah tersebut sampai
semua tertangani.
Tips Menghadapi orang Proactive
• Jangan mudah tersinggung, Bicara to the point.
• Biarkan berekspresi sambil cari kesempatan mengarahkan.
• Beri tantangan untuk menjalankan sesuatu.
• Buat seakan-akan suatu perintah atas keputusannya sendiri.
Cara memuji orang Proactive
1. Pujilah secara langsung kemampuan leadershipnya.
2. Fokuslah pada pencapaian dan hasil yang spesifik.
3. Hindari komentar yang bersifat emosional.
Cara Memotivasi orang Proactive
• Bertincak cepat, jangan bertele-tele.
• Buktikan kompetensi Anda, berikan penekanan.
• Keuntungan bagi dirinya dan perusahaan.
• Peningkatan profit dan produktifitas kerja.
• Efisiensi dan pengurangan biaya bagi dirinya
organisasinya.
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Contoh orang tipe Proactive

Dahlan Iskan
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Pi, Proactive (interactive)

Tipe PROACTIVE-Interactive (Pi) mempunyai 3 kata kunci yaitu
Kecepatan – Hasil – Tindakan. Punya naluri mengatur keadaan serta
cepat memutuskan.
Disamping itu juga memiliki sisi Interactive (i) yang menyenangkan
dan menyukai Antusiasme – Hubungan – Tindakan (Senang
meyakinkan orang), sehingga banyak orang yang menyukai Anda
ketika Anda sedang menyampaikan gagasan dan kreatifitas Anda.
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Pe,Proactive (empathy)

Tipe PROACTIVE-Empathy (Pe) mempunyai 3 kata kunci yaitu
Kecepatan – Hasil – Tindakan. Cenderung senang mengatur sesuatu
dan cepat memutuskan sesuatu.
Disamping itu juga memiliki sisi Empathy (e) yang menyukai
ketulusan – hubungan dan kehandalan alias senang membantu dan
mendukung. Sehingga Anda disukai orang karena jiwa penolong
Anda.
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Ps, Proactive (systematic)

Tipe PROACTIVE-Systematic (Ps). Tipe P dengan kata kunci 3 kata
kunci yaitu Kecepatan – Hasil – Tindakan. Cenderung senang
mengatur sesuatu dan cepat memutuskan sesuatu.
Disamping itu juga memiliki sisi Systematic (s) yang menyukai
Kualitas – Kompetensi – Kehandalan (Senang kualitas tinggi
/konsistensi) alias teliti dan prosedural dalam menjalankan
sesuatu.
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Tipe INTERACTIVE (I)
1

Dominasi otak

2
3

Kecerdasan
3 Ciri Utama

4
5

Kebutuhan Emosi
Gaya belajar

6
7
8

Cara Menarik Minat Belajar
Gaya Memimpin
Kelemahan Diri
(kekurangan)

9

Kelebihan Diri

10
11

Tantangan Pribadi
PERAN & Password
Sukses

IMPIAN
Secara naluri mendekati

SUKA
Pengakuan
Penghargaan

11
12
13
14
15
16
18
19
20
21

Neokortek Kanan atas (Holistic, Intuitive, Integrating,
Synthesizing)
Creativity Quotients, Social Quotients
Antusiasme – Hubungan – Tindakan
(Senang meyakinkan orang)
Pengakuan dan penghargaan dari lingkungan sekitar
Visual, grafis, gambar, film, bongkar pasang, merumuskan
tema, body language, latihan soal, diminta menggambarkan
suasananya. (diberi tempat untuk menunjukkan tunjukan
aksi kreatifitasnya)
Ditantang dan diberi waktu untuk menunjukkan kreatifitas
Cenderung fleksibel, antusias, optimis
Sering lupa komitmen
(suka pujian, mudah berjanji, banyak bicara, kurang
disiplin, terlalu peduli pendapat orang lain, kurang cermat,
easy going, pelupa).
KERAMAHAN, antusias, terbuka, hangat, mudah menjalin
hubungan
Belajar memiliki/menjaga kredibilitas (kepercayaan)
INITIATOR: Mencari SYSTEM/BISNIS yg sudah ada agar
menujukkan kreatifitas/ide untuk membangun daya tarik
agar aset atau karyanya meningkat.

Cara melakukan sesuatu
Gaya Bicara
Bahasa tubuh
Rechager energi
Yang ingin diketahui
Ingin orang lain agar
Cara memproses informasi
Didorong oleh
Kunci kekuatan
Tantangan Pribadi

Memakai cara yang paling menyenangkan
Ekspresif, terbuka, mengalir ringan
Ekspresif, postur bersahabat, menghibur
Berinteraksi, aktifitas sosial
Siapa
Bergairah
Apakah menyenangkan
Perasaan
Menyenangkan
Belajar menyesuaikan kata dan tindakan

SEKOLAH YANG DISARANKAN

Sekolah yang terkait dengan proses hubungan/komunikasi/kreatifitas
Contoh: KOMUNIKASI, POLITISI, MARKETING, PERIKLANAN, MODE, LIVE STYLE,
PARIWISATA, AKADEMI SENI, BROADCAST, SENI PERAN, DLL
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Hal-hal yang berhubungan dengan kreatifitas, komunikasi
Contoh: Direktur Humas & Markom, Politisi yang “seleb”, artis, film/sinetron,
| PIES Tes Potensi Diri Humas, Pramugari (a), News Anchor, Tour, Wedding Organizer,
DidikTrainer,
Madani
Resepsionis, Entertainer, Komedian, MC, Politikus, Motivator, Penceramah, Guru,
Telemarketer, Public speaker, Dll

INTERACTIVE (I) = Inspiratif
Interactive adalah pribadi
yang
digerakkan
oleh
belahan otak “Neocortek
Kanan
Atas”
yang
mempunyai fungsi dasar
(Holistic,
Intuitive,
Integrating, Synthesizing).
Orang
tipe
Interactive
memiliki
kecerdasan
Creativity Quotiens dan
Social Quotiens yang lebih
baik dibandingkan dengan 3
tipe lainnya.
3 kata kunci dari tipe ini
adalah antusiasme – hubungan dan tindakan, karenanya orang ini
suka menyakinkan orang lain.
Cara memotivasi orang Interactive adalah dengan memberikan
pengakuan dan suasana yang menyenangkan terhadap suatu
keadaan dengan begitu otomatis nalurinya menjadi inspirator di
lingkungannya dan akan bergerak otomatis tanpa diminta.
Tipe ini memiliki kelemahan pada, suka pujian, mudah berjanji,
kalau sedang dalam kondisi “good mood” banyak bicara, kurang
disiplin dan terlalu peduli dengan pendapat orang lain, kurang
cermat, easy going dan pelupa.
Namun dibalik kelemahannya, tipe ini memiliki kelebihan pada
kehangatannya dalam menjalin hubungan, keramahan, atusiasme
yang tinggi dan mudah menjalin hubungan. Kelebihan ini
PIES Tes Potensi Diri |
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membuatnya memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung
fleksibel, antusias dan optimis.
Agar minat belajarnya meningkat sebaiknya ditantang, diberi
panggung, waktu dan tempat untuk menunjukkan kreatifitasnya
Agar tipe Interactive cepat meraih kesuksesannya, dia harus belajar
menyesuaikan antara perkataan dan tindakan “low promise-high
delivery”. Sementara daya ungkit untuk mempercepat
keberhasilannya adalah dengan mencarikannya “Sistem/bisnis”
agar kekayaannya cepat meningkat.
Interactive mengukur bagaimana seseorang bereaksi dan
mempengaruhi orang lain. Seseorang yang memiliki ”I” tinggi akan
bereaksi untuk menginspirasi, impulsif, dan impresif. Sedangkan
yang memiliki ”I” rendah cenderung berkomunikasi dengan bahasa
non verbal (mimik muka) dan pendiam.
Tipe Interactive adalah tipe yang mudah bergaul dan berkomunikasi
dengan dengan orang lain, sehingga yang menjadi orientasinya
adalah people dan relationship. Kekuatan tipe I terletak pada pribadi
yang optimis, antusias dalam mengerjakan dan menjalankan
pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan
sosial dari lingkungannya. Kelemahan dari tipe ini terkadang kurang
serius dalam mengerjakan sesuatu, cenderung menyepelekan dan
menaruh curiga terhadap lingkungannya.

Respon Orang “I” Terhadap Perubahan
Tipe I, terlalu fokus pada hubungan dan banyak bicara sehingga
kurang menyadari adanya suatu perubahan. Dalam dunia
kerja/bisnis mereka akan tetap di pekerjaan yang sama selama
hubungan dengan orang-orang ditempat tersebut berjalan baik.
Mereka tidak terlalu memperhatikan perubahan selama hubungan
dengan orang di dalamnya tidak ada masalah.
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Cara Menghadapi Orang Interactive (I)
Dalam kondisi tertekan/frustasi/banyak masalah (bad mood), orang
I akan banyak bicara, ngawur, curhat kesana-sini dalam kondisi tidak
happy dan menjadi tidak teratur dalam segala hal. Recharge energi
untuk orang I adalah dengan cara bertemu dan ngobrol dengan
orang lain. Semakin banyak orang semakin baik, karena dia
akan mendapatkan energi dari orang-orang di sekitarnya.
Tips Menghadapi:
1. Ciptakan suasana hangat, basa-basi/ jangan to the point.
2. Bantu mereka untuk mewujudkan ucapannya.
3. Break down kegiatan menjadi kegiatan kecil dan beri pujian
saat berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Cara memuji orang I = Interactive
1. Pujilah di depan orang banyak, berikan pujian yang antusias.
2. Tunjukan pujian terhadap kemampuan interpersonal dan
kreatifitasnya.
Cara memotivasi orang I = Interactive
1. Dengarkan pendapat, ide dan perasaan mereka.
2. Buatlah penugasan yang memerlukan kerja kelompok.
3. Berikan kesempatan untuk mengorganisir kegiatan dengan
unsur “fun” di dalamnya.
4. Pujilah pencapaianya dengan antusias mereka di depan
publik.
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Contoh orang tipe Interactive

Sule
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Ie, Interactive (Empathy)

Keunikan pribadi (Ie) adalah gabungan tipe INTERACTIVE-Empathy
(Ie).Tipe INTERACTIVE sangat menyukai 3 kata kunci yaitu

Antusiasme – Hubungan – Tindakan (senang meyakinkan
orang), sehingga banyak orang yang menyukai Anda ketika
Anda sedang menyampaikan gagasan dan kreatifitas Anda.
Namun Anda juga memiliki tipe pendukung Empathy (e) yang
menyukai ketulusan – hubungan dan kehandalan alias senang
membantu dan mendukung. Sehingga Anda disukai orang
karena jiwa penolong Anda.
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Is, Interactive (systematic)

Keunikan pribadi (Is) adalah gabungan tipe INTERACTIVE Systematic (Is). Tipe INTERACTIVE sangat menyukai 3 kata kunci
yaitu Antusiasme – Hubungan – Tindakan (Senang meyakinkan
orang), sehingga banyak orang yang menyukai Anda ketika Anda
sedang menyampaikan gagasan dan kreatifitas Anda.
Namun Anda juga memiliki tipe pendukung Systematic (s) yang
menyukai Kualitas – Kompetensi – Kehandalan (Senang kualitas
tinggi /konsistensi) alias teliti dan prosedural dalam menjalankan
sesuatu.
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Ip, Interactive (proactive)
Keunikan pribadi (Ip) adalah gabungan tipe INTERACTIVEProactive (Ip).Tipe INTERACTIVE sangat menyukai 3 kata kunci
yaitu Antusiasme – Hubungan – Tindakan (Senang meyakinkan
orang), sehingga banyak orang yang menyukai Anda ketika Anda
sedang menyampaikan gagasan dan kreatifitas Anda.
Namun Anda juga memiliki tipe pendukung PROACTIVE (p) yang
menyukai Kecepatan – Hasil - Tindakan yang cenderung senang
mengatur sesuatu dan cepat memutuskan sesuatu.
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TIPE EMPATHY (E)
1

Dominasi otak

2
3

Kecerdasan
3 Kata kunci

4
5

Kebutuhan Emosi
Gaya belajar

6
7
8

Cara menarik minat belajar
Gaya Memimpin
Kelemahan Diri

9

Kelebihan Diri

10
11

Tantangan Pribadi
PERAN & Password Sukses

IMPIAN
Secara naluri mendekati

CINTA
Kedamaian
Keamanan

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Otak Limbik Kanan Bawah
(Interpersonal, Feeling Based, Emotional)
Spatial Quotients, Emotional Quotients, Altrius Quotions
Ketulusan – Hubungan – Kehandalan
(Senang membantu dan mendukung)
Pengarahan
Audio, Kinestetik, mendengar, merekam, mengulang suara.
(Disentuh emosinya diajak diskusi, didampingi, diperhatikan agar
muncul good mood)
Dibimbing, diskusi, dipuji, sabar, sentuh emosi agar moodnya naik.
Cenderung stabil emosi, mediator, membantu, pendiam
Lambat dalam menyelesaikan suatu masalah.
(Pasif, hati-hati, peragu, suka kenyamanan, sulit berubah, lambat,
membatasi diri sendiri, tertutup)
KETENANGAN, sabar, penurut, kooperatif, suka damai, mengalah,
berempati, suka melayani, pendengar yang baik
Belajar cepat / bisa mengambil keputusan
CONSULTANT: Mencari KADER/KOMUNITAS untuk meneruskan
suara hati dan memperlebar pengaruhnya.

Cara
melakukan
sesuatu
Gaya Bicara
Bahasa tubuh
Rechager energi
Yang ingin diketahui
Ingin orang lain agar
Cara memproses
informasi
Didorong oleh
Kunci kekuatan
Tantangan Pribadi

Memakai cara sebelumnya
Tenang, sedang, hangat, menyentuh
Gestur yang lembut
Santai, kegiatan yang tidak didikte
Bagaimana
Tulus
Bisa beri saya lebih banyak waktu
Rasa percaya
Bersahabat
Belajar untuk lebih tegas / kuat

Sekolah yang disarankan
Sekolah yang terkait dengan pelayanan, hubungan, komunikasi SDM
Contoh: POLITIK, PSIKOLOGI, PENDIDIKAN, KOMUNIKASI,
MANAJEMEN SDM, PERHOTELAN, KESENIAN, PENDIDIKAN, DLL

DIPLOMASI,

Pekerjaan yang cocok
Hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan, sumber daya manusia.
Contoh: Direktur HRD, Politisi yang tenang, Customer Service, Seniman, HRD,
Konselor, Customer Relation, Diplomat, Direktur SDM, perawat, Penulis, Pelukis,
Peneliti, Guru, Pekerja Sosial, Sekretaris, Dokter Anak, Pendakwah, Tokoh
Agama, , dll.
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EMPATHY (E) = Si Empati
Empathy adalah pribadi yang
digerakkan oleh belahan otak
“Limbik Kanan Bawah” yang
mempunyai
fungsi
dasar
(Interpersonal, Feeling Based,
Emotional).
Orang tipe Empathy memiliki 3
kecerdasan
yaitu:
Spatial
Quotients, Emotional Quotients
dan Altrius Quotients yang lebih
baik dibandingkan dengan 3 tipe
lainnya.
3 kata kunci dari tipe ini adalah ketulusan-hubungan dan
kehandalan karena itu orang tipe Empathy suka membimbing dan
mendengarkan perasaan orang lain.
Cara memotivasi orang Empathy adalah dengan memberikan
kesempatan untuk membantu membantu orang lain seperti menjadi
mentor/pembimbing. Jelaskan kepada tipe Empathy harapan yang
Anda ingin dia capai dan bantuan apa yang Anda butuhkan secara
jelas. Beri penghargaan atas kontribusi mereka dan pujilah
pencapaiannya yang konsisten. Cara ini membuat tipe Empathy akan
menjadikan Anda sahabat baiknya.
Tipe ini memiliki kelemahan, lambat dalam menyelesaikan
masalah, pasif, ragu-ragu, suka kenyamanan dan sulit berubah.
Terkadang tipe ini membatasi diri dan tertutup. Kelemahan lainnya
terletak pada pribadi yang kurang aktif, tidak bisa menolak keadaan,
kurang waspada dan tidak memiliki hasrat yang tinggi. Hal yang
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paling ditakuti oleh tipe E adalah perubahan lingkungan dan
ketidakpastian dalam menjalankan pekerjaannya.
Namun dibalik kelemahannya, tipe ini memiliki kelebihan pada
ketenangan, mudah berempati pada orang lain dan suka melayani.
Karena itulah tipe E banyak memiliki teman sebab orang di
sekitarnya merasa nyaman berada di sampingnya tanpa merasa
tertuntut.
Kelebihan lainnya yang menjadikannya kekuatan dari pribadi ini
adalah kemampuan dalam diplomasi, piawai bekerja dalam tim,
memiliki loyalitas yang tinggi, suportif dan cepat dalam melayani
orang lain.
Karena kelebihannya ini, membuat tipe E memiliki gaya
kepemimpinan yang cenderung stabil emosi, mediator, membantu
dan pendiam.
Agar minat belajarnya meningkat sebaiknya dibimbing dengan
sabar, diberi pujian yang tulus dan disentuh sisi emosinya agar
moodnya naik.
Agar tipe Empathy cepat meraih kesuksesannya di tempat kerja, dia
harus belajar cepat mengambil keputusan. Sementara daya ungkit
untuk mempercepat kesuksesannya adalah dengan mencari
KOMUNITAS/MURID untuk meneruskan pengaruh dan cita-cita
suara hatinya.
Empathy mengukur bagaimana seseorang bereaksi terhadap
lingkungan sekitarnya. Seseorang yang memiliki ”E” tinggi akan
mudah berempati, emosional, mudah mendengar dan supportive.
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Respon Orang “E” Terhadap Perubahan
Tipe E menyukai rutinitas dan status quo. Baginya perubahan
biasanya membawa konflik, kalaupun ada perubahan mereka
membutuhkan waktu lebih lama untuk bersiap-siap. Contoh ketika
mempunyai rencana ke Bali malam ini juga, tipe P dan I akan bisa
menerima dengan cepat dan menyenangkan, namun bagi tipe E hal
ini membuatnya stress. Cara terbaik adalah memberitahukannya
lebih awal agar tipe E melakukan persiapan dengan baik karena
sistem berpikirnya runtut dan tidak suka diburu waktu.

Cara Menghadapi Orang Empathy (E)
Dalam kondisi tertekan/frustasi/banyak masalah (bad mood),
orang E akan banyak pikiran dan penuh kekhawatiran. Karena
mereka tidak memiliki kekuatan fisik yang besar maka mereka
butuh istirahat fisik lebih. Biasanya mereka akan pergi tidur dan
berharap masalah itu akan selesai dengan sendiri. Recharger
energi untuk orang E, biarkan dia melakukan me time apapun
yang mereka mau, bersantai, tidur, baca buku, dll.
Tips Menghadapi :
1. Hindari mendesak saat memberikan tugas, sabarlah dalam
menjelaskan, hindari pembicaraan tak terarah dan
Tunjukkan pengertian dan musyawarah.
2. Mintalah dia untuk memberikan bantuan/partisipasi.
Cara memuji orang E = Empathy
1. Berikan pujian secara hangat dan tulus.
2. Berikan penghargaan atas kerjasama, bantuan, konsistensi
dan loyalitas mereka.
Cara memotivasi orang E = Empathy
1. Berikan kesempatan untuk membantu Anda.
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2. Berikan kesempatan untuk membantu orang lain seperti
menjadi mentor/pembimbing.
3. Jelaskan harapan yang Anda ingin dia capai dan bantuan apa
yang Anda butuhkan secara jelas.
4. Hargai kontribusi mereka dan pujilah pencapaiannya.

Contoh orang tipe Empathy

Susilo B.
Yudhoyono
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Es, Empathy (systematic)

Keunikan pribadi ( Es) adalah gabungan tipe EMPATHY- Systematic
(Es). Tipe Empathy yang menyukai ketulusan – hubungan dan
kehandalan alias senang membantu dan mendukung. Sehingga Anda
disukai orang Karena jiwa penolong Anda.
Namun Anda juga memiliki tipe pendukung Systematic (s) yang
menyukai Kualitas – Kompetensi – Kehandalan (Senang kualitas
tinggi /konsistensi) alias teliti dan prosedural dalam menjalankan
sesuatu.
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Ei Empathy (interactive)
,

Keunikan pribadi (Ei) adalah gabungan tipe EMPATHY- Interactive
(Ei). Tipe Empathy yang menyukai ketulusan – hubungan dan
kehandalan alias senang membantu dan mendukung. Sehingga Anda
disukai orang Karena jiwa penolong Anda.
Namun Anda juga memiliki tipe pendukung Interactive (i) yang
menyenangkan menyukai Antusiasme – Hubungan – Tindakan
(Senang meyakinkan orang), sehingga banyak orang yang menyukai
Anda ketika Anda sedang menayampaikan gagasan dan kreativitas
Anda.
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Ep Empathy (proactive)
,

Keunikan pribadi (Ep) Anda adalah gabungan tipe EMPATHYProactive (Ep). Tipe Empathy yang menyukai ketulusan – hubungan
dan kehandalan alias senang membantu dan mendukung. Sehingga
Anda disukai orang Karena jiwa penolong Anda
Namun Anda juga memiliki tipe pendukung PROACTIVE (p) yang
menyukai Kecepatan – Hasil - Tindakan serta cenderung senang
mengatur sesuatu dan cepat memutuskan sesuatu.
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TIPE SYSTEMATIC (S)
1

Dominasi otak

2
3

Kecerdasan
3 Kata kunci kelebihan diri

4
5

Kebutuhan
Gaya belajar

6

Cara menarik minat
belajar
Gaya memimpin
Kelemahan Diri
(kekurangan)

7
8
9

Kelebihan Diri

10
11

Tantangan Pribadi
PERAN & Password
Sukses

IMPIAN

Secara naluri mendekati

Tahta
Investasi
Keuntungan

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Otak Neokortek Kiri Atas
(Organized, Sequential, Planed, Detailed)
Logical Quotients, Intelectual Quotients , Technical Quotients
Kualitas – Kompetensi – Kehandalan
(Senang kualitas tinggi dan konsistensi)
Penjelasan yang detail
Menalar, merangkum intisari sesuai logika dan struktur
(diberi contoh idolanya agar berhasil)
Dikenalkan / didekatkan dengan tokoh idolanya, difasilitasi
tujuannya
Cenderung analistis, melindungi, berhati-hati
Tidak melihat gambaran besar dan kurang peka perasaan
(Mudah curiga jika belum dikenal, cenderung, pesimis, bisa
sangat perfeksionis, pendendam)
KETELITIAN, Bekerja secara sistematis, teliti dalam
melakukan sesuatu, peka situasi mencurigakan, akurat
menjelaskan, kritis, rapi
Belajar peduli dengan perasaan orang lain
PLANNER: Mencari/dicarikan PERUSAHAAN / TEMPAT untuk
menjalankan “system”nya agar kedudukan & keuntungan
jangka panjangnya terjamin pasti.

Cara melakukan sesuatu
Gaya Bicara
Bahasa Tubuh
Rechager Energi
Yang ingin diketahui
Ingin orang lain agar
Cara memproses informasi
Didorong oleh
Kunci Kekuatan
Tantangan Pribadi

Memakai cara yang tepat
Sedang, formal, teratur
Jaga image, Menilai sekitarnya
Menyendiri
Mengapa
Bisa dipertanggungjawabkan
Apakah ini masuk akal
Intelektual
Sesuai fakta
Belajar Menyenangkan orang lain

SEKOLAH YANG DISARANKAN
Sekolah yang terkait dengan data, akurasi, metodologi, system, konsistensi
Contoh: KEUANGAN, RISTEK, IT, PERTAMBANGAN, PERPAJAKAN,
KONSTRUKSI, KESEHATAN, DLL.
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PEKERJAAN YANG COCOK
Hal-hal yang berhubungan berhubungan dengan ketelitian, system, audit, akurasi
Contoh: Direktur Keuangan, Politisi yang detail, Akuntan, Arsitek, Banker,
Programmer, Dokter Gigi, Engineering, Auditor, Procurement, Risk Analysis, QC
| PIES Tes Potensi Diri (quality control), Mekanik, Intelegent, Musisi, Pilot, AhliDidik
Madani
Fisika,
Ilmuawan,
Konsultan Pajak, Tax (perpajakan), dll.

•
•

Catatan
Profesi di atas hanya contoh saja.

Setiap bidang pekerjaan dapat dimasuki oleh berbagi tipe (P, I, E, S) hanya posisi
harus disesuaikan dengan grafik tertinggi.
•
• Setiap tipe bisa menjadi pemimpin dengan gaya masing-masing.
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Systematic (S) = Si Struktur
Systematic
adalah pribadi
introvert yang digerakan oleh
sistem belahan otak “Neokortek
Kiri Atas” yang mempunyai
fungsi
dasar
(Organized,
Sequential, Planed, Detailed)
Orang tipe Systematic memiliki 3
kecerdasan
yaitu:
(Logical
Quotients, Intellectual Quotients,
Technical Quotients) yang lebih
baik dibandingkan dengan 3 tipe
lainnya.

3 kata kunci dari tipe ini adalah (kualitas-kompetensi-kehandalan).
Karenanya, orang tipe Systmatic suka dengan kualitas tinggi serta
penjelasan yang detail dan bisa dipertanggungjawabkan.
Cara memotivasi orang Systematic adalah dengan memberikan
kesempatan untuk mendemonstrasikan keahlian, pengetahuan yang
dimilikinya, menghargai keahliannya, memberi dukungan atas
usahanya dalam memberikan hasil berkualitas tinggi dan
menciptakan situasi dimana sistematika dan logika akan
memberikan kontribusi atas keberhasilan jangka panjang.
Tipe ini memiliki kelemahan, kurang bisa melihat gambaran besar
dan kurang peka dengan perasaan orang lain karena dia berfokus
pada tugas dan penyelesaian, mudah curiga dengan orang yang baru
dikenal, bisa sangat prefeksionis dan pendendam serta cenderung
pesimistis. Kelemahan lainnya adalah pada sikap yang terlalu kaku,
keras kepala dan sulit diatur. Sehingga, karena terlalu perfeksionis,
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akan menyebabkan frustasi jika hasil yang diharapkan tidak menjadi
kenyataan.
Namun dibalik kelemahannya, tipe Systematic memiliki kelebihan
pada cara kerjanya yang sistematis, teliti dalam melakukan sesuatu,
akurat menjelaskan serta kritis dan peka pada situasi mencurigakan
yang mengancam keuntungan serta keamanannya. Akibatnya, tipe
ini terlihat lambat dan banyak perhitungan dalam memutuskan
sesuatu.
Karena kelebihannya ini, tipe (S) memiliki gaya kepemimpinan yang
cenderung analistis, melindungi dan berhati-hati. Agar minat
belajarnya meningkat sebaiknya dibimbing dengan sabar, diberi
pujian yang tulus dan disentuh sisi emosinya agar moodnya naik.
Agar tipe Systematic cepat meraih kesuksesan di tempat kerja, dia
harus belajar peduli dengan perasaan orang lain, karena sejatinya dia
tidak bisa bekerja sendirian selamanya. Sementara daya ungkit
untuk
mempercepat
keberhasilannya
adalah
mencari
PERUSAHAAN/PABRIK untuk menjalahankan sistemnya agar
kewenangan-nya bertambah kuat.
Tipe Sytematic mengukur bagaimana seseorang bereaksi terhadap
peraturan dan prosedur yang dibuat. Seseorang yang memiliki ”S”
tinggi percaya, peraturan dibuat untuk dilaksanakan, compliance,
konsisten, hati-hati dan teliti.
Tipe ini dapat bekerja dengan menggunakan aturan baku atau
memiliki Standar Operating Prosedur (SOP). Orientasinya dalam
menjalankan pekerjaan adalah hasil yang memiliki standar. Kehatihatian, teliti, cermat, akurat, dan memiliki intuisi yang baik menjadi
kekuatan dari tipe Systematic.
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Respon Orang Systematic ”S” terhadap Perubahan
Saat menghadapi perubahan, orang S akan berpikir dampak negatif
tentang perubahan tersebut dan melakukan analisanya. Jika
menurutnya ada dampak negatif, maka dia akan mengkritisinya
dengan “bawel”. Mirip dengan orang E, orang S juga memerlukan
waktu dan persiapan jauh-jauh hari dalam menjalani perubahan.

Cara Menghadapi Orang Systematic (S)
Dalam kondisi tertekan/frustasi/banyak masalah (bad mood), orang
S akan menjadi “super cerewet” terhadap hal-hal kecil yang
sebenarnya tidak penting, seperti: “kenapa sepatunya ditaruh
ditempat yang tidak benar?. Kenapa tidak menutup pintu dan
mematikan lampu?”. Dan pernyataan lain yang biasanya tidak
dipermasalahkan. Recharger Energi orang S adalah membiarkan
dia “merenung dan sendiri” .
Tips Menghadapi:
1. Beri penjelasan dengan detail dan berdasarkan fakta.
2. Jangan tersinggung bila terlihat acuh.
3. Tunjukkan bukti yang akurat.
Cara memuji orang S= Systematic:
1. Berikan pujian secara privat.
2. Berikan pujian secara singkat dan spesifik.
3. Tulislah pujian Anda.
Cara memotivasi orang S = Systematic:
1. Berikan kesempatan untuk mendemonstrasikan keahlian
dan pengatahuan yang dimilikinya.
2. Hargai keahliannya dan beri dukungan atas usahanya dalam
memberikan hasil berkualitas tinggi.
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3. Ciptakan situasi dimana sistematika dan logika akan
memberikan kontribusi atas keberhasilan jangka panjang.

Contoh orang tipe Systematic:

Bill Gates
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Se Systematic (empathy)
,

Keunikan pribadi (Se) adalah gabungan tipe SYSTEMATICSystematic (Se). Tipe Systematic sangat konsisten dengan Kualitas –
Kompetensi – Kehandalan (Senang kualitas tinggi /konsistensi)
alias teliti dan prosedural dalam menjalankan sesuatu.
Namun karena juga memiliki tipe pendukung Empathy(e) Empathy
yang menyukai ketulusan – hubungan dan kehandalan alias senang
membantu dan mendukung, Anda disukai orang Karena jiwa
penolong Anda
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Sp Systematic (proactive)
,

Keunikan pribadi (Sp) adalah gabungan tipe SYSTEMATICProactive(Sp). Tipe Systematic sangat konsisten dengan Kualitas –
Kompetensi – Kehandalan (Senang kualitas tinggi /konsistensi)
alias teliti dan prosedural dalam menjalankan sesuatu.
Namun juga memiliki tipe pendukung PROACTIVE (p). Yang
menyukai Kecepatan – Hasil - Tindakan yang cenderung senang
mengatur sesuatu dan cepat memutuskan sesuatu.
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Si Systematic (interactive)
,

Keunikan pribadi (Si) adalah gabungan tipe SYSTEMATICInteractive (Si). Tipe Systematic sangat konsisten dengan Kualitas –
Kompetensi – Kehandalan (Senang kualitas tinggi /konsistensi)
alias teliti dan prosedural dalam menjalankan Sesuatu.
Namun juga memiliki tipe pendukung Interactive (i) yang
menyenangkan menyukai Antusiasme – Hubungan – Tindakan
(Senang meyakinkan orang), sehingga banyak orang yang menyukai
Anda ketika Anda sedang menyampaikan gagasan dan kreativitas
Anda.
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1
5 Menit Membaca Tipe Perilaku
Menit ke-1 lewat tatapan mata
Menit ke-2 lewat lewat gaya pakaian
Menit ke-3 lewat jabat tangan
Menit ke-4 lewat cara jalan
Menit ke-5 lewat suara
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5 Menit Membaca perilaku PIES
Kini Anda sudah mengetahui jenis perilaku Anda berdasarkan PIES,
saatnya Anda bisa mencoba membaca perilaku orang tanpa harus
melakukan tes tulis, cukup dengan 5 langkah dan dalam waktu 5
menit. Jika Anda sudah terlatih, Anda bisa menggunakan
kecenderungan perilaku ini untuk membaca kecenderungan cara
berpikirnya.
Anda bisa membaca perilaku seseorang lewat 5 hal:
1. Mata
2. Jabat tangan
3. Suara
4. Cara jalan
5. Style pakaian
Urutannya bisa Anda bolak balik sesuai keadaan yang bisa Anda lihat
saat itu.
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Menit ke-1
Tatapan Mata

P
PROACTIVE
Tajam
Kuat
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I
INTERACTIVE
Jenaka
Berbinar

E
EMPATHY
Teduh

S
SYSTEMATIC
Menyelidik

Didik Madani

Menit ke-2
Lewat Gaya Pakaian

P
PROACTIVE
Wibawa
Nyaman
bergerak
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I
INTERACTIVE
Modis
Warna-warni

E
EMPATHY
Santai
Nyaman
Netral

S
SYSTEMATIC
Raph
Licin
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Menit ke-3
Lewat Jabat Tangan

P
PROACTIVE
Kuat
Tegas
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INTERACTIVE
Kuat
Bersahabat
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E
EMPATHY
Lembut
Hangat

S
SYSTEMATIC
Lembut
Formal
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Menit ke -4
Lewat Cara Jalan

P
PROACTIVE
Cepat
Berat
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I
INTERACTIVE
Cepat
Ringan

E
EMPATHY
Santai

S
SYSTEMATIC
Teratur
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Menit ke-5
Lewat Suara
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P
PROACTIVE

Keras
Cepat
Tegas

I
PROACTIVE

Keras
Ekspresif

E
EMPATHY

Sedang
Hangat

S
SYSTEMATIC

Sedang
Formal

Didik Madani

2
Mendeteksi Gaya Telepon dan Email/SMS
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Gaya Telepon Masing-masing Tipe
Gaya Telepon P (Proactive) “Tinggi”
•

Tipe P cenderung ingin menelepon daripada pesan SMS/WA,
karena merasa bukan tipe orang yang sabar dan senang
menunggu. Ditambah mereka adalah tipe orang yang ingin
cepat menyelesaikan tugas dan hasil.

Gaya Telepon I (Interactive) “Tinggi”
•
•

Tipe I cenderung lebih suka menelepon dengan berbicara
dengan orang langsung daripada meninggalkan pesan.
Cenderung senang untuk ditelepon dan mengangkat telepon
jika memungkinkan.

Gaya Telepon E (Empathy) “Tinggi”
•
•

Tipe E cenderung lebih sabar, biasanya mereka akan dengan
sabar menunggu untuk ditelepon atau menelepon kembali.
Tipe E juga mempunyai kecenderungan untuk meninggalkan
pesan dan bisa menunggu dengan sabar balasan dari orang
lain tanpa terburu-buru.

Gaya Telepon S (Systematic) “Tinggi”
•

Tipe S cenderung lebih tidak banyak bicara di telepon atau
dengan bahasa sabar, atau dengan kata lain mereka tidak
terlalu suka ditelepon atau menelepon

•

Tipe S cenderung menyukai email/cara yang tidak langsung
agar tidak banyak bicara

Gaya Email / SMS masing-masing Tipe
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Inilah kelebihan PIES, kita bisa melihat PIES seseorang dari cara
menulisnya. Kita bisa menebak gaya Tulisan/Email/Pesan SMS/WA
sebagai berikut:
Gaya Email / SMS Tipe P (Proactive)
Singkat, terasa seperti perintah, langsung, to the point, tidak banyak
basa-basi.
Gaya Email / SMS Tipe I (Interactive)
Memotivasi, lucu, ada animasi, menyenangkan, kadang salah eja.
Gaya Email / SMS Tipe E (Empathy)
Sopan, berempati dan cenderung ada kalimat “maaf” dan kadang
mengandung rasa tidak percaya diri.
Gaya Email / SMS Tipe S (Systematic)
Berisi data, pertanyaan, jawaban detail.
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Contoh Email / SMS masing-masing
Tipe
Seorang karyawan bernama Geno Madani mengirimkan sebuah
email pada pukul 11.00
“Berapa hasil penjualan buku minggu lalu? Tolong diinfokan
secepatnya, sebelum pukul 14.00. Terimakasih.”
Mari kita lihat reaksi email yang berbeda-beda sesuai dengan tipe
PIES:

Balasan Email / Pesan Tipe P (Proactive)
11.30
Kurang lebih Rp. 15 jt
Tq

Balasan Email / Pesan Tipe I (Interactive)
13.20
Hai Geno!
Sayang ya, kemarin kamu tidak datang waktu makan-makan.…
Bagaimana kalau nanti malam kita makan di Senayan city. Eh,
infonya nanti dulu ya, tanya Mira dulu baru ku update oke…
see...u....
Amanda
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Balasan Email / Pesan Tipe E (Empathy)
13.30
Yth Pak Geno
Semoga bapak dalam kondisi sehat selalu.
Saya sudah menghubungi bagian penjualan buku dan sedang memastikan
angkanya. Semoga bisa diupdate sebelum pukul 14.00
Mohon maaf, tidak bisa menginfokan segera kepada bapak.
Jika ada yang perlu dibantu, silahkan menghubungi saya.
Terimakasih Pak Geno
Salam Hormat
Femilia
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Balasan Email / Pesan Tipe S (Systematic)
14.00
Pak Geno Madani
Penjualan buku bulan lalu adalah sebesar RP.15.400.000
Penjualan 2 bulan sebelumnya adalah Rp. 13.850.500
Dengan rincian sebagai berikut:
Penjualan Buku agama
Penjualan Buku sastra
Penjualan Buku motivasi

Rp. 4.400.000
Rp. 5.120.000.
Rp. 5.880.000

Silahkan lihat detailnya di lampiran
Salam,
Handi
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3
Membaca Tipe Orang
Lewat Media Sosial
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P
Proaktive
Nama
Profil

I
Interaktif

E
Empative

S
Spot-Yellow

Nama lengkap
mencantumkan
gelar
Foto kegiatan /
Resmi Berdasi /
tidak pasang
Diatas 500

Nama
panggilan

Nama julukan

Foto
aktivitas

Foto
keluarga/tidak
pasangan
Diatas 500

Kemampuan
leadershipnya,
tentang Politik
dan
Hal-hal
Intelektual
Mengatakan apa
yang pikirkan

Tentang
fenomena
kekinian
dan sekitar

Jarang
status

Selalu
positif

Ringan santai

Suka mengkritisi

Notes

Informasi
keilmuan

Malas
notes

Info info penting

Data Diri

Beberapa
hal
sengaja
disembunyikan

Perjalanan
pengalaman
pribadi
Transparan
tidak
ada
yang
disembunyi
-kan

Foto Profil
Jumlah
teman
Update
status

Komentar
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Diatas 500

update

buat

Tidak lengkap
terkesan asalasalan

Nama lengkap

Tidak pasang
Dibawah 500
Tentang
motivasi

Lengkap
Detail
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4
Membaca Tipe Orang
Lewat Ruang Kerja & Tatanan Rumah
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P
Proactive

Ruang kerja tertata rapi, meja kerja luas, dan ada
penghargaan yang dipasang seperti piagam, plakat,
ataupun foto. Ada Jam. Warna ruang didominasi
warna-warna konservatif seperti hitam, putih, warna
kayu

I
Meja kerjanya penuh dengan tumpukan kertasInteractive kertas, terkesan berantakkan dan warna ruang yang
digunakan cerah, warna-warni, cenderung suka
dengan detail-detail yang artistik seperti memajang
pernak-pernik, seni, lukisan
E
Empathy

Ruang kerja seperti rumahnya sendiri dan akan
menatanya sehingga serasa di rumah sendiri,
misalnya dengan memasang foto keluarga atau fotofoto kenangan, souvenir-souvenir, juga tanaman
yang disukai.

S
Systematic

Ruang kerja sangat tertata rapi, tumpukan kertas
tersusun dengan rapi. Ruang kerja bersih dan rapi.
Suka interior detail, ada penghargaan seperti piagam,
plakat yang dipasang dengan rapi.

Contoh:
Seseorang dengan tipe Systematic-Interactive (Si) seharusnya sangat
tertata rapi karena usur dominan “S” yang dimiliki, namun sisi
interactivenya membuat tipe “Si” mempunyai tata ruang yang
cenderung kurang teratur. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan
dan budaya sehari-hari baik di rumah ataupun di kantor.
Catatan: Hasil penelitian, tidak selamanya keterangan di atas benar
100%, cara menata ruang sangat tergantung dengan tipe pendukung
(huruf kecil p, i, e, s) dari grafik tertinggi ke-2. Keterangan di atas
tidak selamanya tepat, karena juga dipengaruhi oleh tipe
pendukungnya (tipe pendukung)
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5
Emotional Bonding

Mencari Tipe Pasangan yang Menguatkan
(Sahabat / Pekerjaan / Rumah Tangga)
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PIES: Emotional Bonding antar tipe
Bentuk komunikasi tertinggi antar manusia adalah cinta. Cinta
sebagai sebuah kombinasi emosi, kognisi dan perilaku yang ada
dalam sebuah hubungan. Para ahli psikologi dan komunikasi
melakukan kajian tentang cinta terkait dengan perilaku menyukai
atau tertarik orang lain dalam konteks upaya menjalin hubungan di
antara dua pribadi.
Dalam proses mencintai orang lain terdapat interaksi di antara dua
pribadi dimulai dari adanya ketertarikan satu sama lain, lalu
keduanya menghubungkan dengan kemungkinan proses
peningkatan kualitas hidup.
Ada beberapa penyebab seseorang tertarik dengan orang lain
diantaranya:
1. Kedekatan
2. Kemenarikan fisik
3. Seseorang mencintai orang yang mencintai dirinya
4. Keuntungan yang diperoleh dari suatu hubungan
5. Kesamaan emosi dan kebutuhan saling melengkapi
Dari riset tim PIES ditemukan adanya hubungan emosi (Emotional
Bonding) yang saling membutuhkan dan menguatkan diantara 4 tipe,
dimana setiap tipe membutuhan 3 tipe lainnya untuk mendukung
emosi dan komunikasi diantara mereka. Meski 4 tipe saling
membutuhkan, namun hanya 1 tipe yang paling menguatkan dalam
hubungan jangka panjang, kedua tipe ini saling menguatkan karena
emosi diantara keduanya mengalir seimbang sesuai kebutuhan
masing-masing.
Diantara 5 penyebab terjadinya ketertarikan untuk menjalin
hubungan diantara dua pribadi, PIES lebih memilih tentang
penyebab tejadinya hubungan yang jangka panjang diantara
keduanya yaitu lebih pada faktor kebutuhan dan kesamaan emosi.
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Karena dari data yang ada, tingkat ketidakcocokan pasangan lebih
disebabkan karena tidak adanya aliran emosi yang mengalir diantara
keduanya. Berikut kelemahan dan kelebihan jika masing-masing tipe
itu dipasangkan dalam sebuah hubungan saling mempercayai dalam
sahabat, rumah tangga atau bisnis.

Emosi Proactive vs Interactive
•

Kelebihan
Berkombinasi secara alami karena keduanya ekstrovert
(pribadi terbuka) di mana masing-masing memiliki
kesamaan pada tindakan, optimis dan terus terang. Pasangan
P dan I jika menjadi partner akan sangat enerjik. Mereka
punya daya tarik serta banyak bicara sambil menyelesaikan
pekerjaan mereka, entah melakukannya sendiri atau
menyuruh orang lain untuk mengerjakannya.

•

Kelemahan
Keduanya sama-sama memiliki daya tahan yang lemah dalam
mendengarkan orang bicara, akibatnya jika keduanya dalam
kondisi ingin didengarkan dan tidak ada yang berperan
diantara keduanya, maka keduanya akan memutuskan untuk
menghindar secara alami karena merasa tidak ada dukungan
satu sama lain. Sering diantara mereka perasaan bersaing
satu sama lain untuk memperebutkan persetujuan tindakan
mereka dari lingkungan sekitar.
Keterikatan Emosi (Emotional Bonding)
“P butuh keceriaan I sedangkan I butuh tindakan dari
P”
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Emosi Proactive vs Empathy
•

Kelebihan
Pasangan ini akan mengalami keseimbangan dalam
kedewasaan usia, karena keduanya akan berada pada titik
tengah adaptasi. Dimana Orang P akan belajar bersabar dari
orang E, sementara orang E akan belajar cepat mengambil
keputusan dari orang P. Kombinasi kedua tipe ini seperti api
dan air, dimana P adalah api yang penuh semangat dan
tergesa-gesa sementara orang E adalah air yang tenang dan
kesabaran

•

Kelemahan
Membutukan waktu untuk berkombinasi karena keduanya
adalah tipe yang sangat berbeda. P yang ekstovert dan E yang
Introvet, P fokus pada kecepatan dan E pada keamanan.
Sehingga keduanya akan mengalami proses adaptasi yang
panjang. Jika keduanya tidak bersabar dalam proses
pendewasaan, maka yang terjadi adalah mereka akan merasa
saling melemahkan.
Keterikatan Emosi (Emotional Bonding)
“P butuh didengarkan E sedangkan E butuh pengarahan
dari P”
Catatan:
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Emosi Proactive vs Systematic
•

Kelebihan

•

Kelemahan

Kombinasi ini sangat cepat berkombinasi dalam
menghasilkan sesuatu karena keduanya fokus pada
penyelesaian masalah, sehingga produktivitas akan tinggi
jika kedua tipe ini bertemu. Kecepatan ide dan konsep orang
P akan diterjemahkan dengan akurat dan konsisten oleh
orang S sehingga akan menghasilkan kinerja yang cepat dan
akurat.

Keduanya akan menguras energi jika berhubungan dengan
orang lain, akibatnya mereka akan mudah sekali menjadi
“sumbu pendek”, kehilangan kesabaran jika berhadapan
dengan orang yang tidak bisa dipertanggugjawabkan.
Keduanya sama-sama otak kiri yang fokus pada penyelesaian
masalah. Hidup mereka terlihat serius sekali, kadang kurang
bisa menikmati rileks. Hal ini menyebabkan mereka
dianggap anti sosial dan tidak banyak teman. Bukan karena
mereka berdua tidak mau bersosialisasi, tetapi karena fokus
mereka agak lemah dihubungan dan proses interaksi.

Keterikatan Emosi (Emotional Bonding)
“P butuh ketelitian dari S, sedangkan S butuh tindakan dari P”
Catatan:
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Emosi Interactive vs Empathy
•

Kelebihan

•

Kelemahan

Butuh waktu diawal untuk berkombinasi karena keduanya
tipe yang berlawanan (I ekstrovert dan E introvert).
Keduanya akan mengalami dinamisasi komunikasi yang baik
karena orang tipe I akan belajar bersabar dari tipe E dan tipe
E akan belajar kreatif dari tipe I.

Kedua tipe ini akan mengalami posisi stagnan dalam
tindakan karena keduanya sama-sama tidak punya perhatian
lebih pada hasil sehingga terlihat minimmnya pencapaian
dan target-target tertentu. Pasangan ini seperti mengalir
seperti air dalam ketenangan dan keceriaan hidup.

Keterikatan Emosi (Emotional Bonding)
“I butuh pengakuan dari E, sedangkan E butuh kreativitas dari
I”
Catatan:
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Emosi Interactive vs Systematic
•

Kelebihan
Kedua pasangan ini membutuhkan waktu diawal untuk
berkombinasi karena keduanya sangat berlawanan. Tipe I
sangat aktif dan banyak bicara dan tipe S sangat hati-hati
dalam berkata. Pasangan ini akan saling menutupi
kelemahan masing-masing jika mereka saling belajar dari
keduanya. Orang tipe I akan belajar menyesuaikan kata dan
tindakan, sementara tipe S akan belajar untuk rileks dan
berpikir tidak linier.

•

Kelemahan
Potensi konflik akan muncul di awal karena keduanya adalah
tipe langit dan bumi, dimana tipe I mengharapkan
antusiasme dalam komunukasi sementara tipe S
mengharapkan bisa dipertanggungjawabkan.

Keterikatan Emosi (Emotional Bonding)
“I butuh ketelitian dari S, sedangkan S butuh kreatifitas dari I”
Catatan:
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Emosi Empathy vs Systematic
•

Kelebihan
Bisa berkombinasi karena keduanya introvert, lembut,
pesimis. Mereka melakukan segala sesuatu dengan sempurna
dan tepat waktu, tidak mau mengambil sikap konfrontatif.
Pasangan tipe ini ini akan terlihat tenang tanpa banyak
gejolak.

•

Kelemahan
Karena pasangan ini menyukai zona nyaman dan aman, maka
terlihat kurang bisa menerima perubahan dan cenderung
konservatif.

Keterikatan Emosi (Emotional Bonding)
“S butuh tindakan cepat dari E, sedangkan E butuh pengarahan dari S”
Catatan:
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Warna-warni
Kepribadian PIES
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Kepribadian Proactive
Apakah saya sudah jadi pemimpin?
Ayo, lakukan dengan cara saya!
Inilah hal yang paling menonjol dari tipe proactive. Memiliki
keinginan yang kuat dan memiliki kontrol. Kebutuhan emosional dan
rasa hormat pada pencapaian prestasi serta penghargaan untuk
kemampuan. Mereka mampu menguasai apa saja dengan seketika,
kemudian membuat penilaian yang cepat dan tepat.
Kelemahan tipe ini adalah gayanya yang suka memerintah dan tidak
mau mendelegasikan dan menghargai orang lain. Tipe ini menjadi
tertekan jika kehidupan lepas kendali dan orang tidak melakukan
pekerjaan dengan caranya. Ketakutannya adalah terhadap
kemungkinan kehilangan pekerjaan, tidak mendukung.
Mereka menyukai orang yang patuh dan mendukung, melihat
sesuatu dengan caranya serta mau bekerjasama dengan cepat.
Mereka juga tidak suka jika ada orang yang malas, suka melawan dan
tidak loyal. Karenanya, mereka bisa jadi orang yang berharga karena
bisa menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dari siapapun dalam
waktu yang lebih singkat dan selalu benar.
Peningkatan kualitas kepribadian mereka adalah dengan
membiarkan orang lain membuat keputusan, bisa mendelegasikan
wewenangnya, menjadi orang yang lebih sabar, serta tidak selalu
mengharapkan orang lain seperti dirinya.
Orang dengan tipe proactive, memiliki naluri untuk memimpin.
Mereka memiliki firasat yang cepat dan keyakinan akan kemampuan
diri serta membuat orang lain kewalahan. Apabila menghadapi
stress, mereka akan lebih mengetatkan kontrol, bekerja lebih keras
dan berlatih lebih banyak.
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Orang proactive bisa dikenali dengan cara pendekatannya yang
cepat, merebut kontrol dengan cepat, kepercayaan diri, serta sikap
yang selalu gelisah dan menguasai. Karena itu, tipe ini lebih
cenderung kepada orang yang dengan tipe systematic, yang akan
patuh dan tidak melawan wewenang.

Kepribadian Interactive

Apakah kita sudah berbahagia?
Ayo, lakukan dengan menyenangkan!
Keinginan tipe interactive terbesar adalah melakukan sesuatu secara
menyenangkan. Mereka hanya butuh perhatian, kasih sayang,
persetujuan dan penerimaan yang tulus. Orang dengan tipe ini bisa
berbicara tentang apa saja, kapan saja dan dimana saja. Mereka
memiliki kepribadian yang bergairah, optimis, humoris, suka
bercerita dan menyukai orang lain.
Hanya saja, biasanya mereka tidak teroganisir, tidak bisa mengingat
rincian yang detail, senang membesarkan, tidak serius, senang
mendelegasikan tugas, mudah ditipu dan kekanakan. Mereka merasa
tertekan jika kehidupan tidak menyenangkan dan merasa tidak ada
yang mencintainya. Tipe ini juga sering takut jika orang lain tidak
menyukai atau bosan terhadap mereka. Karena itulah mereka lebih
menyukai orang yang senang mendengarkan dan tertawa bersama.
Apalagi jika orang tersebut memuji dan menyetujui apa yang
dikatakannya.
Jika ada orang yang mengkritik dan tidak menanggapi candanya
serta tidak berpikir bahwa mereka lucu, maka orang ini akan
dimasukkan dalam daftar orang yang tidak disukainya.
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Mereka menyukai pekerjaan yang penuh kreatifitas, warna-warni,
menggembirakan orang lain dan menghibur. Dan kreatifitas ini akan
meningkat jika diorganisir,tidak terlalu banyak bicara dan belajar
menghargai waktu.
Sebagai
seorang
pemimpin,
orang
interactive
selalu
menggembirakan dan mengilhami orang lain. Pesona mereka
memancar dan menyenangkan. Tetapi, pekerjaan sering tidak tuntas
dan mudah melupakannya.
Mereka cenderung kepada orang yang sensitif dan serius seperti tipe
systematic. Tetapi, energinya terkuras jika harus menggembirakan
setiap waktu dan kadang mereka merasa kurang layak dihadapan
tipe Systematic ini.
Pergi berbelanja, mencari kelompok untuk bersenang-senang,
mencari-cari alasan dan menyalahkan orang lain terkadang menjadi
pelampiasan tipe ini.
Kepribadian interactive ini mudah dikenali dengan kebiasaannya
yang suka berbicara terus-menerus, suara yang keras, mata yang
bersinar, tangan yang digerakkan, cerita yang berwarna, antusiasme
dan pergaulan yang luas.
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Kepribadian Empathy
Apakah ini tidak sulit?
Ayo, lakukan dengan mudah!

Keinginan yang kuat dari tipe ini adalah tidak ingin menghadapi
konflik dan senang menjaga perdamaian. Mereka hanya ingin adanya
penghormatan, merasa dihargai, dimengerti dan didukung secara
emosional. Kepribadian yang menyenangkan dari tipe ini adalah
kekuatan dan daya tariknya. Namun, mereka kurang memiliki
kepastian, tidak antusias dan tidak enerjik.
Jika kehidupan ada pertikaian, adanya konflik pribadi, tidak ada
orang yang ingin bantuan dan tanggung jawab diberikan
sepenuhnya, mereka akan merasa tertekan. Mereka takut jika harus
berurusan dengan masalah pribadi dan diberi tanggung jawab untuk
membuat perubahan.
Orang yang disukai dari tipe empathy adalah orang yang mau
membuat keputusan untuknya, mengakui kekuatan mereka, tidak
mengabaikannya dan mau memberi penghargaan. Sebaliknya,
mereka tidak menyukai orang yang terlalu memaksa, terlalu ribut
dan orang yang mengharap terlalu banyak.
Dalam kerja, mereka mau dan senang untuk bekerjasama serta
memiliki pengaruh yang menenangkan. Karena, mereka lebih
sebagai pendamai, penengah dan pemecah masalah antara orang
yang bermusuhan.
Tipe ini akan meningkat jika bisa menetapkan tujuan dan memotivasi
diri sendiri. Apalagi, jika mereka bersedia melakukan pekerjaan lebih
banyak dan bergerak lebih cepat.
Sebagai seorang pemimpin, tipe ini dikenal tenang, santai, teguh, dan
disukai karena tidak menyinggung perasaan. Mereka juga tidak
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menimbulkan kesulitan tapi tidak juga menghasilkan ide baru yang
cemerlang.
Orang Empathy, menyukai orang proactive karena menghargai
kekuatan dan kepastian mereka. Tetapi, orang empathy akan bosan
jika sering didesak dan direndahkan. Mereka akan bersembunyi,
menonton, makan, melarikan diri dari kehidupan jika menghadapi
tekanan.
Tipe ini bisa dikenali jika anda melihat orang yang tenang, postur
yang santai dan senang duduk bersandar jika memungkinkan.

Kepribadian Systematic

Apakah segalanya sudah sempurna?
Ayo, lakukan dengan benar!
Keinginan dari tipe ini adalah mendapatkan apa yang benar. Mereka
membutuhkan ruangan, ketenangan, kepekaan dan dukungan.
Kekuatannya ada pada kemampuan mengoorganisir, menetapkan
tujuan jangka panjang, memiliki standar dan idealisme tinggi, serta
menganalisa secara dalam. Namun, mereka juga mudah tertekan,
memerlukan banyak waktu untuk persiapan, terlalu memusatkan
pada perincian, mengingat hal negatif dan mencurigai orang lain.
Tipe ini akan tertekan jika kehidupan tidak beres, standar tidak
terpenuhi, dan tidak ada yang peduli. Mereka takut jika tidak ada
orang yang memahami bagaimana mereka merasa.
Mereka menyukai orang yang serius, cerdas, mendalam dan
berbincang tentang sesuatu yang masuk akal. Orang yang pelupa,
suka terlambat, tidak terorganisir dan suka bohong, tidak disukai
oleh tipe systematic.
Dalam bekerja mereka suka dengan perincian, analisis, mengikuti
sampai tuntas, standar kerja tinggi. Dan hal itu bisa meningkat jika
mereka tidak terlalu serius dan memaksa orang untuk selalu benar.
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Sebagai pemimpin, mereka adalah organisator yang baik, peka
terhadap orang lain, kreatifitas mendalam, dan bekerja dengan mutu.
Mereka menyukai orang interactive karena kepribadian dan keahlian
sosialnya. Tetapi, akan memaksa untuk mengikuti ritmenya.
Sehingga, jika tidak ditanggapi, tipe ini akan merasa tertekan. Kalau
sudah tertekan, tipe ini akan menarik diri, menekuni buku dan
menyerah.
Orang dengan tipe systematic dikenali dengan keseriusannya,
perasaan, sopan dan penampilan yang rapi.
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Tanya jawab PIES
1. Apa itu Tes PIES?
PIES: PIES adalah satu-satunya metode pemotret potensi
seseorang dengan menggabungkan tes sidik jari (fingerprint)
dan tes tulis. Tes sidik jari menghasilkan belahan otak yang
bekerja dalam diri manusia (faktor genetik), sementara tes
tulis menghasilkan potensi (perilaku tampak) yang bisa
berubah karena keadaan. Karenanya PIES menghasilkan
akurasi tinggi dan kekinian. Setiap orang cukup 1 x tes
seumur hidup.
2. Apa dasar penyusunan metode PIES?
PIES: PIES adalah satu-satunya metode sidik jari dalam
memotret potensi diri seseorang yang bersumber dari Al
Quran “Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan
mengumpulkan (kembali) tulang-belulangnya? Ya, bahkan
Kami mampu menyusun (kembali) ujung jari-jarinya dengan
sempurna” (Al-Qur’an Surat Al Qiyamah: 3-4)
PIES Tes Potensi Diri juga didukung oleh 4 disiplin ilmu yaitu
ilmu komunikasi (Communication), Ilmu Sidik Jari
(Dermatoglyphics), Ilmu Otak (Neuroscience) dan Ilmu
Psikologi . PIES (simple, mudah, aplikatif). Hasil tes PIES
adalah gambaran tentang 4 tipe orang yaitu: P = Proactive, I
= Interactive, E = Empathy, S = Systematic.
3. Secara singkat apa kata kunci dari tipe orang P, I, E, S?
PIES: Orang P (Proactive) kata kuncinya adalah (kecepatan,
hasil dan tindakan). Orang tipe ini mempunyai
kecenderungan untuk mengorganisir sesuatu. Karenanya,
dia menyukai tantangan, pilihan dan pengendalian terhadap
keadaan.
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Orang I (interactive) kata kuncinya adalah (antusiasme,
hubungan dan tindakan). Orang ini mempunyai
kecenderungan suka meyakinkan orang lain. Karena itulah
dia menyukai adanya pengakuan dari lingkungan sekitar.
Orang E (Empathy) kata kuncinya adalah ketulusan,
hubungan dan kehandalan. Orang tipe ini suka membantu
dan mendukung orang lain. Maka dia menyukai pengarahan,
dan bagaimana dia bisa membantu.
Orang S (Systematic) kata kuncinya adalah kualitas,
kehandalan dan kompetensi. Karenanya orang ini menyukai
kualitas tinggi, konsistensi dan membutuhkan penjelasan
yang detail dalam mengerjakan serta memutuskan sesuatu.
4. Mengapa tes sidik jari PIES bisa menentukan potensi
seseorang?
PIES: Otak dan sidik jari disambungkan oleh sistem syaraf
yang sama. Otak memiliki sistem syaraf dengan wajah yang
tampak pada sidik jari. Masa pembentukan sidik jari tangan
dan kaki bersamaan dengan tumbuhnya otak pada masa usia
kandungan 13 s/d 24 minggu. Pada masa itulah masa
terpenting dimana pertumbuhan janin terjadi (trimester
pertama) dimana masa pembentukan organ –organ
terpenting manusia, yakni jantung dan otak sedang terjadi.
Meskipun demikian, sehubungan dengan tangan bayi yang
baru lahir ini kulitnya masih sangat halus, maka akan lebih
jelas terlihat ketika diatas 3 bulan paska kelahirannya.
Semakin dewasa, sidik jari akan semakin jelas terlihat.
Sidik jari terbentuk karena faktor genetik. Berdasarkan ilmu
biologi, ditemukan fakta mengenai sidik jari, bahwa
pembentukan sidik jari adalah dari faktor genetis, artinya
bersifat turunan secara genetis dari kedua orangtuanya.
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5. Apa perbedaan tes PIES dan tes sidik Jari lainnya?
PIES: Saat ini semua tes sidik jari menggunakan alat scan
sidik jari /finger print yang sama dengan pola baca yang sama
pula, yang membedakan hanyalah output/hasil (redaksi)
penggolongan yang dikeluarkan dari masing masing lembaga
tes.
Perbedaan yang menonjol dari tes PIES adalah PIES
melengkapinya dengan tes tulis yang membaca perilaku
tampak seseorang yang bisa berubah karena keadaan.
6. Kenapa Tes PIES menggunakan 2 alat tes yaitu Tes Sidik
jari dan Tes Tulis:
PIES: Inilah perbedaan tes PIES dengan tes sidik jari lainnya,
tes PIES menggabungkan sidik jari yang merupakan faktor
genetik dan tes tulis yang membaca kecenderungan
seseorang dari bentukan lingkungan keluarga dan jalan
hidup seseorang.
7. Bagaimana proses tes PIES?
PIES: Tes PIES dilakukan dengan menscan kesepuluh sidik
jari dan menjawab tes tulis (butuh waktu tidak lebih dari 5
menit).
8. Bagaimana perbandingan kecerdasan PIES dan
Kecerdasan IQ
PIES: PIES mengakui empat(4) kecerdasan dengan tiga(3)
personality dukungan. Dengan ini bisa disepadankan sebagai
berikut:
Kecerdasaran PIES
Kecerdasan Proactive
Pi, Pe, Ps
Kecerdasan Interactive
Ie, Is, Ip
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Kecerdasan Lain
11. Memory Quotiens
12. Physical Quotiens
13. Creativity Quotients
14. Social Quotients
Didik Madani

Kecerdasan Empathy
Es, Ei, Ep

15. Spatial Quotients
16. Emotional Quotients
17. Altrius Quotions

Kecerdesan Systematic
Si, Se, Sp

18. Logical Quotients
19. Intelectual Quotients
20. Technical Quotients

9. Apa perbedaan PIES dengan Multiple Intelligence-nya
Howard Gardner?
PIES: PIES mengacu pada dua teori besar yaitu oleh Carl
Gustov Jung seorang psikolog dari Swiss dan teori DISC Wiliam
Moulton Marston (Dominant, Interactive, Careful, Suportive).

Carl Gustov Jung, mendefinisikan empat kepribadian yang
berbeda, yakni Sensing, Thingking, Feeling, Intuiting. Wiliam
Moulton Marston juga membagi kepribadian menjadi empat, yaitu
Dominant, Interactive, Careful, Suportive.

Sementara menurut Howard Gardner setiap belahan otak
dapat berfungi secara bersamaan secara seimbang. Multiple
Intelligence membagi kecerdasan menjadi 9, sedangkan
PIES ada 12 (terdiri dari 4 dasar dan masing-masing
didukung oleh 3 tipe yang ditandai dengan tipe (p,i,e,s huruf
kecil).
Jika dibandingkan dengan MI, maka berikut persamaannya:
No Multipele Intelligence
PIES
1
Kecerdasan Interpersonal
Kecerdasan Empathy
Es, Ei, Ep
2
Kecerdasan Intrapersonal
Kecerdasan Empathy
Es, Ei, Ep
3
Kecerdasan
Logika Kecerdasan
Matematika
Systematic
Si, Se, Sp
4
Kecerdasan Visual Spasial
Kecerdasan Empathy
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5
6
7
8
9

Es, Ei, Ep
Kecerdasam Body Kinestetik Kecerdasan
Proactive
Pi, Pe, Ps
Kecerdasan Verbal Linguistik Kecerdasan
Proactive
Pi, Pe, Ps
Kecerdasan Musikal
Gabungan 4 tipe
Kecerdasan Naturalis
mendukung satu
Kecerdasan Spiritual
persatu

10. Apakah PIES hasil dari gabungan tes sidik jari dan tes
tulis?
PIES: Betul sekali, sebaiknya Anda nilai sendiri mana
diantara teori-teori tersebut yang lebih pas buat Anda,
karena semua teori pada dasarnya adalah penyempurnaan
dari teori sebelumnya dengan tujuan lebih memudahkan.
11. Apa tes PIES bisa digunakan untuk menyusun KPI (key
Perfomance Index)
PIES: Dalam menentukan job title kompetensi dan KPI, jika
menggunakan PIES akan lebih sempurna lagi sehingga
penempatan PIES akan mempertimbangkan potensi
seseorang. Contoh orang Sp (Systematic-Proactive) yang
teliti dan cepat akan lebih tepat menjadi tenaga keuangan
dibandingkan orang Ip (Interactive-Proactive) karena orang
Ip unggul dalam komunikasi dan sosialisasi.
12. Apa perbedaan tes sidik Jari PIES dengan tes sidik jari
lainnya dan tes non sidik jari lainnya?
PIES: PIES adalah tes penggabungan tes sidik jari yang
melihat belahan otak bekerja dan tes tulis mengukur perilaku
yang tampak.
13. Apa PIES bisa membantu menemukan jurusan sekolah
dan karier masa depan sejak sejak dini?
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PIES: Betul sekali, inilah tujuan PIES dibuat, agar setiap orang
mampu mengenali potensi terbaiknya sejak dini tanpa harus
mencoba-coba jurusan kuliah dan melamar pekerjaan mana
yang cocok di masa depan. PIES mempercepat jarak antara
potensi terbaik seseorang dengan kesuksesan dirinya. PIES
memotong ongkos kegagalan (waktu, biaya, tenaga, pikiran
dan emosi) seseorang dalam menemukan potensi terbaik
dirinya menuju kehidupan terbaik yang dicintainya.
Contoh: Jika seseorang dengan tipe (Se) yang teliti dan
akurasi dan tenang, jangan ambil posisi di sekolah jurusan
komunikasi dan bekerja sebagai industry sales/marketing
otomotif yang memerlukan kecepatan tindakan dan bicara,
karena tipe (Se) akan kalah dengan sales tipe (Pi) yang fokus
pada (kecepatan, tindakan dan hasil).
Namun, ambilah posisi riset/ahli IT/ahli keuangan di
perusahaan otomotif tersebut, karena orang S unggul pada
(kualitas, kompetensi, kehandalan). Ibarat Anda seekor ikan,
jangan melamar untuk jadi burung.
14. Berapa persen akurasi dari tes PIES?
PIES: Pertanyaan yang bagus sekali. Semua tes minat bakat
memang tidak bisa di kuantitas secara tepat dalam angka.
Namun para peneliti sebelumnya menemukan pola
kesesuaian sidik jari dan genetik diantara 90%
15. Apa tim PIES sudah melakukan riset sendiri?
PIES: Kami mempunyai tim riset independen yang dilakukan
sejak tahun 2010, diawali dari kebingungan saya melihat
hasil tes diri saya sendiri dari beberapa lembaga tes.
Akhirnya saya dan tim merancang tes sendiri dengan
semangat agar mudah dibaca dan tidak membingungkan.
Kami mengambil acuan dari teori Carl Gustov Jung (19211971) Sensing, Thingking, Feeling, Intuiting dan Teori DISC
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Wiliam Moulton Marston (1928 – 1947) Dominant,
Interactive, Careful, Supportive.
16. Saya berminat menjadi mitra bisnis dari PIES,
bagaimana caranya?
PIES: Anda tinggal menghubungi management PIES di call
center 0811330.8000, lalu mendaftarkan diri dan mengisi
formulir syarat promotor dan membayar biaya investasi
sekali saja diawal sebesar RP. 2.500.000, lalu Anda akan
mendapatkan:
1 x install software di 1 laptop
1 Fingerprint (tipe U 4500)
Softcopy desain banner PIES
Pelatihan Product Knowledge PIES
17. Singkat cerita PIES digunakan untuk keperluan apa saja,
betul begitu?
PIES: Betul sekali, dengan mengetahui setiap tipe orangorang di sekitar kita, maka kita akan dengan mudah
berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan dengan
mereka. Tes PIES bisa digunakan dalam banyak kebutuhan,
mulai pendidikan, keluarga dan bisnis

PIES Tes Potensi Diri |

108

Didik Madani

“Cinta tak pernah salah, yang ada adalah salah
mencintai orang, atau salah cara
mencintainya.”
Didik Madani

109 | PIES Tes Potensi Diri

Didik Madani

Daftar Pustaka
M. Zein Permana, Indari Mastuti. Februari. 2017 Panduan Praktis
Personality Assesment (MBTI). Raih Asa Sukses.
Evilin Kumala Warangian. Oktober – 2012. DISC The Soul of Selling. Salima
Network
Alamsyah Said, S.Pd., Andi Budimanjaya. 95 Strategi Mengajar Multiple
Intelegences. April – 2016. Kencana
Ifa H. Misbach & Tim Psikometric Research. Dahsyatnya Sidik Jari :
Menguak Bakat & Potensi untuk Merancang Masa Depan Melalui
Fingerprint Analysis. Juli-2010. Visimedia
Didik Madani. Februari 2016. Power Speaking (Bukan Sekadar Bicara).
PIES Institute
Dokter Taruna Ikrar., M.D., M.Pharm., Ph.D. 2016. Ilmu Neurosains Modern.
Pustaka Pelajar
Anthony Robbin. 2014. Unlimited Power. PT Ufuk Publishing.

PIES Tes Potensi Diri |

110

Didik Madani

Peluang Karir

Menjadi Konsultan PIES
di Kota Anda
margin besar, membantu orang, fleksible
dilakukan dimana saja, kapan saja
Hak usaha konsultan PIES
Tes Poteni Diri, Tes Belahan Otak, Tes Bakat, Tes Memilih
Jurusan Sekolah/Kuliah, Tes Memilih Profesi, Tes Memilih
Jodoh, Tes Kepribadian
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Syarat menjadi
Konsultan PIES
Konsultan PIES adalah mitra usaha PIES dengan sebutan “Konsultan” yang
memiliki hak usaha untuk melakukan Tes PIES. Tes tersebut terdiri dari Tes Mesin
Kecerdasan, Tes Dominan Otak, Tes Bakat, Tes Memilih Jurusan Sekolah/Kuliah,
Tes Memilih Profesi, Tes Memilih Jodoh, Tes Kepribadian dan Tes Potensi Genetik
di daerah masing-masing, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Mempunyai kantor untuk PIES (minimal ruang tamu di rumah yang
bisa digunakan untuk ruang tes dan konsultasi potensi)
Membayar biaya investasi Rp. 2.500.000 sebagai pengganti:
1 1 unit Fingerprint U Are U-4500
2 Install 1 software PIES Lisenci + bimbingan install dan
operasional
3 Softcopy roll banner
4 Training Consultand Licenced PIES + Slide Materi Training
5 Buku panduan oeprasional software PIES
6 Buku penjelasan tes
Mempunyai laptop minimal 1 unit
Mempunyai printer sendiri dengan kualitas baik
Menyiapkan kertas sertifikat dengan spesifikasi sbb:
a. Jenis kertas “linen”
b. Warna cream/putih
c. Ukuran A4
Biaya pendaftaran di transfer melalui rekening Yayasan Didik
Madani Rekening Mandiri 141-05-40788999

PIES (Tes Potensi Diri)
Call Center PIES 0811.330.8000
www.pies.co.id
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PIES Service
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PIES Service
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PIES Survey
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PIES Consulting
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PIES Recruitment
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PIES Assesment
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PIES Research
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PIES Consulting
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PIES Recruitment
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PIES Assesment
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TRAINING PROGRAM
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.

Seminar Motivasi – Sales Motivation – Gathering
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Profil Penulis

Didik Madani
Penemu PIES Metode (Tes POtensi Diri)
CEO PIES Institute
Penulis Buku Power Speaking (Bukan Sekadar Bicara)

Didik Madani adalah motivator nasional, penemu PIES Metode (Tes
Potensi Diri), Penulis Power Speaking (Bukan Sekadar Bicara & 5
Menit Membaca Pikiran). Dirinya dipercaya Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK RI) dalam program kampanye "Generasi Indonesia
Jujur". Sebelumnya adalah wartawan Jawa Pos TV dan sales terbaik,
telah berbicara di depan ribuan orang di 29 kota di Indonesia dan
Asia. Jam terbangnya lebih dari 1.521 jam dalam 3 tahun terakhir
(update sumber: R&D didikmadani.com 21/12/2016). S-1 di tempuh
di Fakultas Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya, S-2 di FISIP (Media
dan Komunikasi) Universitas Airlangga Surabaya, dirinya
mengantongi beberapa sertifikasi trainer internasional.
Hasil survei menunjukkan penampilanya disukai peserta terutama
pada sesi renungan karena mahir membawa suasana emosi peserta
terharu-menangis lalu tertawa. Humornya khas mampu menghibur
peserta. Materinya efektif, efisien, ditambah pilihan katanya
sederhana tidak membosankan dan diterima oleh setiap peserta
seminar dengan berbagai level tipe karakter. Didik Madani
memberikan pengertian yang baik dengan cara menyenangkan tanpa
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menggurui dalam teori. Banyak perusahaan mengundangnya
kembali karena keahliannya dalam menyentuh emosi peserta
training.
Lewat perusahaan PIES Institute (Konsultan Potensi Diri, Training,
Research, Consulting) banyak perusahaan asing, nasional dan BUMN
juga memberikan kepercayaan pekerjaan survey, training PIES,
strategi media komunikasi, hingga persiapan Go Public.
Tahun 2017, bersama alumni training yang tergabung PIES Family
mendirikan sebuah yayasan sosial untuk mengumpulkan dana guna
membantu sesame dalam program PIES GENeration (Peduli Anak
Muda, PIES Guru Kreatif, PIES Jodoh dan PIES Family.
Pembiyaan program sosial didapatkan dari sumbangan sukarela
alumni dan dana CSR perusahaan klien PIES Institute.
Undang Didik Madani
Managemen PIES Institute

CP. 0811.330.8000, 08222.8888.910

“Bekerja bukan cari uang tapi menjadikan diri
pantas di bayar tinggi”
Didik Madani
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PIES
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Yayasan Ayo Kita Peduli
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YAYASAN DIDIK MADANI

SK MENKUMHAM R.I AHU-0003773. AH.01.04 Tahun 2017

Visi
Mewujudkan masyarakat “Madani” yang menjunjung tinggi nilai agama, norma, hukum yang
ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.
Misi
Mendidik dan Melahirkan 4-P (Pengusaha yang dermawan, Pemimpin yang adil
dan jujur, Public Speaker yang inspiratif, Professional yang kompeten dan
berintegritas diperusahaannya)
2. Mendidik dan Melahirkan 416 konsultan dan trainer PIES di 416 kota/kabupaten
Indonesia dengan mendirikan rumah-rumah PIES (berbasis keluarga) dan memberikan
konsultasi potensi diri kepada masyarakat sebagai sekolah pertama pembangunan
potensi dan karakter manusia.
3. Mendirikan lembaga pendidikan (bimbel, sekolah, perguruan tinggi) berbasis nilai Iman
dan PIES Potensi Diri.
4. Bersinergi dengan stakholder terkait dalam mempercepat penyebaran sadar Potensi
diri sejak dini.
5. Menggelar program PIES Peduli Guru Kreatif (komunitas guru kreatif mendidik
berbasis potensi diri).
6. Menggelar dan membentuk komunitas PIES GENeration (komunitas anak muda
dalam pencarian jati diri, karir masa depan yang dicintai sesuai potensi diri
7. Menggelar dan membentuk komunitas PIES Couple Jodoh (komunitas penemuan
jodoh yang sesuai tipe dan menguatkan emosi di masa depan).
8. Menggelar dan membentuk komunitas PIES Family (komunitas keluarga alumni
training PIES untuk meningkatkan ilmu dan skill dalam membina komunikasi dan pola
asuh di keluarga demi kehidupan terbaik yang dicintai.
9. Melakukan program PIES Peduli (KitaPeduli.id) untuk menggalang dana demi
membiayai program sosial diatarannya (Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan dll).
10. Mendirikan unit-unit usaha untuk menopang kegiatan sosial berdasarkan visi dan misi.
1.

Sidoarjo, 6 Juli 2017 (Malam ke-30 Ramadhan 1438 H)

Didik Madani, S.Sos., M.Med.Kom
Penemu PIES Metode (Tes Potensi Diri)
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