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Salam Sukses Mulia

Salam SuksesMulia,

Konsep STIFIn sendiri sudah dilakukan riset selama kurang lebih 
13 tahun bersama  KUBIK Training & Consultancy, konsep STIFIn 
ini telah membantu kurang lebih 200 perusahaan nasional dan 
BUMN di Indonesia dalam meningkatkan dan mengembangkan 
SDM-nya melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh KUBIK 
(www.kubik.co.id).

STIFIn (singkatan Sensing, Thinking, Intuiting, Feeling, dan 
Insting) adalah teori 5 mesin kecerdasan dalam konsep STIFIn 
yang dikembangkan oleh Farid Poniman merujuk pada teori 
psikologi Carl Gustaav Jung, Ned Herrman, Paul D Maclean.

Cara mengetahui mesin kecerdasan melalui Tes STIFIn. Dengan 
tes ini seseorang akan mengetahui Mesin Kecerdasan-nya. Dari 
sini ternyata banyak sekali paket informasi yang bisa dikuak, 
mulai dari metabolisme tubuh, struktur tubuh, kekuatan dan 
kelemahan diri, pasangan kemistri unsur alam, cara belajar, 
kesesuaian profesi, cara bekerja, cara berhubungan, dan cara 
sukses menjalani hidup.
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Jika tes IQ mengukur skor kecerdasan secara umum, maka Tes 
STIFIn mengukur jenis kecerdasan secara spesifik (disebut Mesin 
Kecerdasan).  Caranya? Scan 10 sidik jari, kirim ke server STIFn 
Pusat, diolah oleh aplikasi, keluar hasil sebelum 24 jam. 

Mesin Kecerdasan hasil Tes STIFIn ibarat menemukan “sistem 
operasi” (istilah dalam bidang komputer) otak seseorang, 
sementara tes sidik jari lain hanya mampu mengukur perangkat 
keras otak. 

Jika Mesin Kecerdasan diketahui maka diketahui pula Cara Kerja 
Tubuhnya. Dengan mengetahui kedua-duanyanya maka dapat 
diprediksi segala kecenderungan (bukan ramalan) dalam urusan 
sekolah, pekerjaan, pasangan, dll. 

Tiap Mesin Kecerdasan punya drive (pilot). Mesin Kecerdasan 
yang sudah ada pilotnya disebut sebagai karakter. Karena Mesin 
Kecerdasan dan pilotnya bersumber dari genetik, maka 
karakterpun menjadi karakter permanen.

Apa itu Tes STIFIn?
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  Mengenali cara belajar. Mesin kecerdasan Sensing (S) 

bagus dalam menghafal, Thinking (T ) hebat dalam 

menghitung, Intuiting (I) jago dalam kreatifitas, Feeling (F) 

senang jika berdiskusi, dan Insting (In) pembelajar serba bisa 

namun memerlukan ketenangan untuk mengoptimalkan 

fungsi otak tengahnya (naluri).

Memilih profesi secara jitu, sampai anda 
berkomentar “….ahaa…profesi yang ini gua banget…”. Jika 
pilihan profesi sudah 'ngeklik' dengan anda maka proses 
p e n g g e m b l e n g a n  p r o f e s i  m e n j a d i  m u d a h  d a n  
menyenangkan meskipun digembleng dengan cara yang 
sangat berat (masif ). Pendek kata, konsep STIFIn adalah cara 
paling tepat untuk melakukan tobat-profesi.

 Memilih Tes STIFIn sama dengan menghindari 
spekulasi. Bukan pe-label-an dan bukan peramalan. Pada 
setiap mesin kecerdasan dan personaliti terdapat kelebihan 
dan kelemahan dalam satu paket. Tes STIFIn bukan me-label-
kan seeorang, karena paket kelebihan dan kelemahan 
seseorang itu ditemukan kesejatiannya secara meyakinkan, 
tidak semu dan tidak meraba-raba (sehingga tidak menjadi 
label palsu). Hasil tes STIFIn juga bukanlah ramalan, nujum, 
atau tilikan. Kesuksesan yang diraih dengan berusaha di jalan 
yang tepat menggunakan jalur mesin kecerdasan, bukanlah 
ramalan sukses yang datang dari garis tangan seperti 
(palmistry).

3 Alasan 
kenapa Tes STIFIn diperlukan!

1

2

3





Genetic Intelligence

1.PELAJAR yang ingin mencapai prestasi terbaik dengan   

 waktu studi lebih cepat dengan hasil lebih maksimal 

 sekaligus mempersiapkan masa depannya yang paling  

  “enjoy” dan”gue banget”.

2.ORANG TUA yang ingin memberikan bekal terbaik kepada 

anak-anaknya, dengan mengurangi “biaya kebodohan” 

sehingga tidak membuang umur dan uang untuk investasi 

yang tidak perlu.

3.GURU/PENDIDIK yang ingin menemukan cara terbaik dan 

termudah “mendidik” sesuai dengan pintu masuk/'Mesin 

kecerdasan' anak didiknya, sehingga proses 

pembelajaran lebih efektif dan efisien.

4.ATASAN yang masih kesulitan mengelola karyawannya 

sehingga menghambat kinerja perusahaan, dengan 

mengetahui “Mesin Kecerdasan” sangat terbantu dalam 

membina pola hubungan dan kerja karyawan.

5.KARYAWAN yang masih berpenghasilan “pas-pasan” 

karena tidak ada prestasi, dan bingung merencanakan 

karir dan profesi masa depannya.

6.SUAMI-ISTRI yang masih bermasalah dan belum 

menemukan nikmatnya berumah tangga karena belum 

menemukan 'kemistri' dan cara berhubungan yang paling 

tepat. 

Siapa target peserta tes?
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Arahkan anak / siswa  

Sesuai bakat dan potensinya

Ketahui Bakat dan Potensi

lebih dini, dengan Tes STIFIn



    Seandainya seorang atasan sedari dini sudah mengetahui 

mesin kecerdasan karyawannya, niscaya akan sangat 

mudah terbangun team-work dan terwujudnya proses 

pembinaan yang paling tepat sesuai kekuatan masing-

masing bawahannya untuk mencapai tujuan serta target 

perusahaan. 

  Seandainya para guru dan orang tua sedari dini sudah 

mengetahui mesin kecerdasan murid/anak-nya, niscaya 

proses pendidikan anak akan fokus, tepat, dan maksimal, 

yang lebih penting adalah terhindar dari investasi & 

pembinaan yang “tidak tepat”.

  Seandainya seorang pasangan suami istri sedari dini 

sudah mengetahui mesin kecerdasan pasangannya, 

niscaya akan sangat mudah membangun hubungan 

terbaik rumah tangganya.

dan manfaat lainnya hampir ke semua lini kehidupan.

Apa manfaatnya?
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Investasi

Kami menawarkan kerjasama untuk melakukan Tes STIFIn 

di Sekolah/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Harga Tes 

STIFIn perorang/siswa Rp. 350.000,-. 

Untuk menindaklanjuti kerjasama ini, silahkan hubungi :

Demikian penawaran ini kami sampaikan, semoga 

bermanfaat buat bapak/ibu. Atas perhatian bapak/ibu kami 

sampaikan terima kasih.






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

