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ONLINETEST

Kami menyediakan beragam alat tes 

psikologi dan non psikologi yang dapat  

mengukur berbagai aspek kognitif, sikap kerja  

dan kepribadian.

ASSESSMENT &

HR CONSULTANT

Kami membantu para pimpinan perusahaan 

untuk meningkatkan performa karyawan 

melalui skema dan praktik fungsi HR yang

optimal.

Talent Resource

Tersedia platform jobportal dalam 
jobseeker.id sebagai sourcing kandidat dan 

pemenuhan MPP (Man Power Plan).



TENTANG KAMI
PT Nirmala Satya Development adalah perusahaan

yang didirikan pada tahun 2019 oleh praktisi psikologi,

Human Resource, spesialis IT yang berinisiatif untuk

mengembangkan alat tes dan layanan psikologi, dan

mentransformasikannya menjadi layanan berbasis

online. Layanan ini terbukti dapat memangkas waktu,

biaya, dan tenaga dalam proses rekrutmen, proses

asesmen, dan perencanaan karir.

Saat ini, PT Nirmala Satya Development telah

mensupport ratusan perusahaan, instansi dan

lembaga pendidikan.

Seiring dengan pengalaman dan kebutuhan klien yang

berkembang, PT Nirmala Satya Development

memberikan dukungan end-to-end rekrutmen dan

fungsi HR secara keseluruhan. Dengan semangat

menciptakan produk yang efisien dan efektif, PT

Nirmala Satya Development juga mensupport dalam

berbagai hal lain dalam bidang Sumber Daya Manusia.

nsd_psikologi
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Online Psychological Test

www.nsd.co.id psychotest.online



• Tes IST 

• Tes CFIT 3A

• Tes CFIT 3B

• Tes TIU 5

• Tes TIU 6 

• Tes DISC Form A

• Tes DISC Form B 

• Tes Papi Kostick

• Tes MSDT

• Tes EPPS

Tes Kognit i f

Tes Inventory

Tes Minat

• Tes Numerikal

• Tes Verbal

• Tes WPT

• Tes SPM

• Tes 16PF

• Tes MBTI

• Tes Big Five

• Tes RMIB

• Tes SDS Holland

• Tes MMPI

• Tes MMPI-2

• Tes BDI-2

• Tes HARS

• Tes DASS

Tes Klinis

• Tes KrapalTes Cepat & Teliti

Alat tes teruji dan memiliki tingkat reliabilitas

dan validitas yang tinggi, dan disesuikan

dengan fungsi penggunaan tools berdasarkan

manual book.

Perusahaan member dapat meng-costum alat 

tes sendiri untuk dimasukkan kedalam system.



CONTOH LAPORAN TES (pdf)

Laporan disajikan secara jelas dan mudah dipahami.

Laporan hasil tes tersedia untuk setiap alat tes. Laporan

hasil tes bersifat realtime setelah peserta tes menyelesaikan

tes. Laporan tes dapat didownload dalam bentuk pdf



CONTOH LAPORAN EXCEL

Laporan tersaji dalam bentuk excel, dapat membantu

dalam melakukan seleksi dan memilih kandidat atau

peserta tes yang terbaik.

Laporan ini dapat digunakan untuk analisa data ataupun

sebagai bahan komparasi untuk mengambil kesimpulan

lebih lanjut.



CONTOH LAPORAN PSIKOGRAM

Summary Hasil Tes

Perusahaan dapat membuat laporan psikogram sesuai

dengan format perusahaan (Custom psikogram). Custom

psikogram dibuat secara khusus ke dalam sistem,

perusahaan harus menyediakan format yang telah

terstandarisasi sebelumnya.

Design Psikogram, penempatan logo, pemilihan warna dan

sign digital dapat menyesuaikan dengan permintaan.



RECORD PROSES TES

Setiap tes yang diberikan akan tercatat waktu pengerjaan

dan berapa lama dikerjakan dengan tujuan melihat

kesungguhan para peserta tes dalam mengerjakan tes

IDENTIFIKASIPERANGKAT

Tersedia identifikasi perangkat untuk melihat jenis

perangkat yang digunakan dalam pengerjaan tes dengan

tujuan sebagai bahan pertimbangan pengambilan

keputusan administrator mengenai hasil tes.



OBSERVASI ANALYTICAL

Administrator dapat menghitung berapa kali peserta tes

keluar dalam pengerjaan tes, sebagai salah satu antisipasi

jika peserta tes melakukan kecurangan, gangguan selama

pengerjaan tes ataupun tidak serius dalam mengikuti

proses tes.

PROCTORING CAMERA

Aktivitas peserta tes dapat terlihat saat pengerjaan tes,

sebagai salah satu antisipasi dan deteksi secara visual jika

peserta tes melakukan kecurangan ataupun tidak serius

dalam mengikuti proses tes.



TERSEDIAWHITELABEL
Kami lebih merekomendasikan menggunakan white label sebagai branding perusahaan.

Logo dan Warna background dapat disesuaikan dengan permintaan perusahaan

Member dengan white label:

1.https://psikotesonline.bukitmakmur.com

2.https://seleksi.cosmos.id

3.https://psikotesonline.lppi.or.id

4. https://psikotes.incorp.co.id

5.https://psikotes.ohanaspace.id

6. https://talentacquisiton.janjijiwa.co.id

7.dst.

Note:

White label gratis untuk semua member.



Dedicated Customer Support Team

Layanan support yang disedakan khusus seluruh member NSD, dimana tim NSD (terdiri

dari tim IT, Program Administrator dan Marketing) beserta tim member dibuatkan group 

khusus sebagai media support.

Dedicated customer support team tersedia dalam grup WhatsApp.

Tersedia dalam 24 jam



KENAPA MEMILIH 
KAMI?

CUSTOM ALAT TES
Member NSD dapat menambahkan
alat tes khusus, ataupun request
pembuatan alat tes.

DEDICATED CUSTOMER 
SUPPORT
Layanan support 24 jam untuk
member (tersedia dalam grup
WhatsApp).

DETEKSI KECURANGAN
Sistem kami terintegrasi dengan
kamera perangkat kandidat untuk
observasi saat tes dan memberikan
laporan aktivitas kandidat.

HASIL REALTIME
Hasil tes langsung diperoleh sesaat
setelah kandidat menyelesaikan tes
secara cepat dan akurat

TERINTEGRASI JOB PORTAL
NSD terintegrasi dengan portal kami
yaitu jobseeker.id untuk job posting
dan berkesinambungan dengan
psikotes kami dalam proses
recruitment.

ALAT TES PSIKOLOGI LENGKAP
Alat Tes Psikologi lengkapi sehingga
pengukuran Potensi dan kompetensi
dapat disesuaikan dengan kebutuhan

HASIL LAPORAN TES CUSTOM PSIKOGRAM
Psikogram dibuat secara khusus ke
dalam sistem, dan tampilan dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan
perusahaan

Hasil Laporan tes tersedia sesuai
pada cara kerja dan kebutuhan
perusahaan



OUR CLIENT



PRODUK KAMI LAINNYA

Talefit Resource
ASSESSMENT & 

HR CONSULTANT

Untuk produk lainnya dapat menghubungi kami nsd_psikologi

Menara Cakrawala
12th floor Unit 5A
Menteng, Jakpus

(021) 5010 – 6260 ext (671)

(021) 5010 – 6260 ext (672)

0858 – 4024 – 3364

marketing@nsd.co.id
office@nsd.co.id

www.nsd.co.id


