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PT. Nirmala Satya Development

Nirmala Satya Development (NSD) penyedia platform Psikotes online terbaik di

Indonesia, mengusung transformasi alat tes psikologi dengan mengembangkan

prosesnya kedalam bentuk online test, sehingga dapat diakses dengan mudah

dengan menggunakan perangkat yang tersedia. Proses lebih efektif dan efisien dari

segi waktu, tenaga maupun biaya.

Sistem NSD memberikan hasil laporan Psikotes secara realtime dan akurat, dapat

me-record setiap proses recruitment dan assessment, sistem dibuat user friendly, dan

accessible.

Sistem NSD dapat digunakan dalam lingkup:

• Industri (perusahaan) untuk proses seleksi calon karyawan dan assessment

(profiling karyawan, promosi jabatan atau mutasi).

• Pendidikan (Lembaga pendidikan) untuk pengenalan kemampuan belajar, arah

minat, bakat serta perencanaan dan pengembangan karir.



Psikotes yang dikembangkan berbasis digital untuk memenuhi
kebutuhan proses rekutment

OnlineOffline

KAMI MEMAHAMI KEBUTUHAN ANDA

✓ Paperless

✓ Dapat diakses kapan saja

✓ Dapat diakses dimana saja

✓ Dapat diakses melalui PC & HP

✓ Tersedia Hidden Camera

✓ Terobservasi secara analytic

✓ Tanpa scoring

✓ Hasil Realtime

✓ Efektif

✓ Efisien

✓ Biaya lebih murah

➢ Menggunakan Kertas

➢ Harus terjadwal dan bertemu

➢ Membutuhkan ruangan

➢ Tes tertulis dan dikerjakan ditempat

➢ Membutuhkan pengawasan

➢ Membutuhkan Scorer

➢ Membutuhkan waktu untuk analisis hasil

➢ Waktu banyak habis oleh pelaksanaan

psikotes

➢ Biaya meningkat

Jika Maka



Psikotes OnlineAplikasi Rekrutmen

Aplikasi yang terintegrasi

secara end to end dari

pencatatan kebutuhan

karyawan, Posting Lowongan

kerja, Psikotes Online hingga

hasil proses Interview.

Pengukuran psikologis
(psikotes) dan deskripsi hasil
tes tersedia lengkap,
dengan menggunakan alat-
alat tes yang tervalidasi.

Layanan khusus untuk
pengembangan karir berupa
konseling, yang akan ditangani
oleh psikolog dan konselor
berpengalaman dibidangnya.

Bimbingan dan
Konseling Karir

PRODUK & LAYANAN



MENGAPA MEMILIH NSD !!!

Hasil cepat dan akurat (Realtime)
Hasil langsung didapatkan setelah peserta tes menyelesaikan tes.

Terpercaya (Lolos Uji Penelitian)
Tools telah uji dan di teliti kembali untuk mendapatkan data yang valid dan

reliabel (re-form skala sesuai data online test).

Laporan Psikologis
Tersedia laporan psikologi (psikogram) setiap alat tes. Perusahaan dapat

melakukan custom psikogram (gabungan beberapa alat tes) sesuai dengan

format laporan perusahaan.

Pengaturan hak akses dan design multi user
Dapat mengatur hak akses fitur kepada peserta tes, termasuk tools yang akan

disajikan

Deteksi Kecurangan
Sistem proctoring (Fitur Camera), Observasi secara analytic, dan identifikasi

aplikasi yang digunakan untuk melihat aktifitas user saat pengerjaan tes.

Tes Classical
Tes dapat dilakukan tanpa batas peserta dalam waktu yang bersamaan.

Terintegrasi Job Portal
Posting Lowongan kerja GRATIS di JOBSEEKER (jobseeker.id)

Tersedia puluhan tools (alat tes) 

yg dapat digunakan, sesuai kebutuhan !



PASTIKAN ANDA MEMILIH 

NSD
SERVER, TROUBLE SHOOTING & DOMAIN

SERVER
Pengelolaan server menjadi tanggungjawab NSD, sehingga perusahaan member tidak

perlu mengeluarkan biaya untuk server dan maintenance

TROUBLE SHOOTING
Trouble yang dialami member akan direspon cepat oleh client care dalam 24 jam.

CORPORATE BRANDING
Client NSD dapat menggunakan domain perusahaan sendiri (nama domain, logo,

termasuk histori komunikasi dalam aplikasi dengan peserta tes).

Berikut contoh domain klien yang terintegrasi dengan sistem NS Development:

https://hrd.berca.co.id/

https://hrd.airmasgroup.co.id/

https://psikotes.konsultanhrd.co.id/

https://psikolog.evoteks.co.id/

https://psikotes.hiinstitute.or.id/

Layanan diatas

(Server, trouble shooting dan domain) 

GRATIS !!!



- Tes 16 PF

- Tes MBTI

- Tes Big Five 

ALAT TES PSIKOLOGI ONLINE

Tes Kognitif

- Tes IST                                

- Tes CFIT 3A

- Tes CFIT 3B

- Tes TIU 5

- Tes TIU 6 

- Tes WPT

- Tes SPM

Tes Sikap Kerja

- Tes DISC  

- Tes Papi Kostick

- Tes MSDT

- Tes Kraeplin

Tes Minat/Penjurusan

- Tes SDS Holland

- Tes RMIB

- Tes EPPS

- Tes VAK

Tes Kepribadian Lainnya

- Tes MMPI                          

Tes klinisTes Kepemimpinan

- Tes MSDT

Tersedia beberapa alat tes lainnya yang dapat

digunakan.

Jika ada alat tes khusus dari perusahaan, 

compatible untuk di custom kedalam sistem NSD

Alat Tes Utama

Alat Tes Lainnya



Klien Kami



Contoh Psikogram

Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi

(Psikogram) merupakan gabungan dari beberapa

alat tes yang telah dipilih sesuai dengan

kebutuhan asesmen.

Perusahaan dapat memilih dan menentukan

format psikogram sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.



Contoh Hasil Per Alat Tes



Record Proses Tes

Identifikasi Perangkat

NSD dapat melakukan record

pengerjaan Psikotes setiap alat

tes dan mengukur lamanya waktu

yang dikerjakan user. Sistem

NSD dapat melihat data peserta,

seberapa sering peserta

mengerjakan tes psikologi.

NSD dapat melacak perangkat

yang digunakan peserta tes, IP

address jaringan yang digunakan,

sebagai pertimbangan pengambilan

keputusan administrator mengenai

hasil tes



Observasi Analytical

Hidden Camera

NSD mampu mengetahui keseriusan user dalam

mengerjakan tes dengan melihat seberapa sering user keluar

dari pengerjaan psikotes

NSD juga mampu mendeteksi apakah yang megerjakan

tes adalah user sendiri atau mungkin orang lain dengan

fitur proctoring.

Selain itu, dapat melihat ekspresi peserta dalam

pengerjaan tes.



Corporate Branding



Get in Touch
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