
Tipe Kepribadian INTJ
Dalam MBTI, tipe kepribadian INTJ dikenal juga sebagai ahli keilmuan dan 
seorang pengatur, kepribadian ini terdiri dari intoversion, intuition, 
thinking, dan judging.

Seorang INTJ memiliki energi yang lebih banyak ketika mereka sendirian. 
Mereka memiliki fokus yang lebih ketika berbicara masalah ide dan konsep
dari pada ketika membahas fakta secara detail.

INTJ merupakan orang yang selalu memiliki rencana yang berdasar pada 
logika dan pemikirannya. Mereka adalah seseorang yang lebih suka semua
itu direncanakan terlebih dahulu dan diorganisasi dari pada hal yang 
spontan dan fleksibel.

Orang dengan kepribadian INTJ dikenal juga sebagai “The Mastermid”, 
mereka berpikir secara strategis, dan logis. INTJ akan dikenal sebagai 
seorang intorvert, lebih suka kesunyian, dan nyaman jika sendiri. Seorang 
dengan tipe INTJ biasanya mandiri dan lebih suka bekerja sendirian dari 
pada harus berkelompok.

Ketika bersosialisasi, seorang INTJ akan sangat terkuras energinya. Jadi, 
mereka perlu untuk mengisi ulang energi setelah bersosialisasi, biasanya 
dengan cara menyendiri.

INTJ adalah seorang pemecah masalah, mereka bisa meningkatkan kinerja
sistem dan proses dengan ide kreatifnya. Mereka juga dapat melihat 
kemungkinan peningkatan, baik itu di pekerjaan, rumah, atau diri sendiri.
Tipe INTJ juga suka alasan yang logis dan bisa memecahkan masalah yang
rumit. Dalam kehidupan nyata, mereka melakukan pendekatan melalui 
analisa teori dari apa yang terjadi.

Seorang INTJ lebih tertarik dengan sesuatu yang logis dan kurang suka 
pada sesuatu yang tidak dapat diprediksi seperti emosi seseorang. 
Biasanya, INTJ lebih suka menyendiri, mereka akan sangat memilih teman 
ketika bergaul. Memilih orang yang dianggap dapat merangsang 
pemikiran mereka.

INTJ, sama seperti semua tipe kepribadian, mereka akan puas dan sukses 
jika memilih pekerjaan yang memanfaatkan kekuatan alami, bakat, dan 
minat mereka.
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Ciri-ciri Orang Berkepribadian 
INTJ
Kalau kamu ingin mengetahui seseorang yang bertipe INTJ lihatlah apakah 
orang tersebut pendiam, serius, dan selalu berfikir. Mereka memiliki rasa 
ingin tahu yang tinggi, keingintahuan terhadap apa yang ada di 
sekitarnya. Bahkan, mereka ini sering mempertanyakan tentang prinsip 
dari sesuatu yang dilihatnya.

Seorang INTJ juga merupakan orang yang akan memeriksa terlebih dahulu 
informasi yang sampai kepadanya. Jika mereka bertanya, biasanya mereka
akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum 
mempresentasikannya dengan hati-hati, jawaban yang disajikan akan 
kompleks.

INTJ berpikir kritis dan jelas, sering memiliki ide yang berhubungan dengan
bagaimana melakukan sesuatu secara efisien. Mereka sering 
berkomunikasi mengemukakan strategi besar, tetapi meninggalkan hal 
yang rinci.

Seorang INTJ akan bosan jika melakukan rutinitas yang itu-itu saja. Mereka
juga tidak sabar pada hal yang tidak efisien dan membingungkan.
Orang yang bertipe INTJ lebih nyaman dengan abstraksi dan teori. Tetapi, 
mereka akan merasa lebih puas jika berhasil menjadikan sebuah ide 
menjadi kenyataan. Mereka sering merasa nyaman jika bekerja sendiri 
atau dalam kelompok kecil, mengambil suatu langkah strategis untuk 
menerapkan suatu perubahan.

Seorang INTJ lebih senang bekerja dengan sistem yang logis, dimana 
mereka dapat memahaminya dengan lebih mendalam. Mereka menikmati 
tantangan untuk dapat memahami ide-ide yang kompleks. Selain itu, 
mereka juga ingin memahami bagaimana caranya, agar mereka dapat 
memperbaiki cara kerja dari suatu sistem.

Dalam sebuah hubungan, INTJ merupakan orang yang loyal tetapi 
independen. Dalam memilih pasangan, INTJ akan menjadi ilmiah, mereka 
akan menjadi mitra yang baik setelah menemukan kecocokan. Tentu saja 
setelah melewati banyak persyaratan yang ketat.

INTJ seringkali memiliki hasrat untuk selalu melakukan peningkatan diri. 
Jika kamu menjadi partnernya, maka seorang INTJ juga akan memberikan 



dorongan agar kamu mencapai tujuan. Namun, mereka tidak selalu 
melihat tentang perlunya kasih sayang. Mereka merasa, kalau kesetiaan 
mereka itu harus jelas.

Seorang INTJ lebih terfokus untuk melayani pasangannya dengan kerja 
keras dan memecahkan masalah dari pada memberikan pasangan mereka
dengan banyak perhatian.

Kekuatan INTJ
Seorang dengan tipe INTJ cenderung lebih menguasai sistem dan strategi. 
Kadang mereka melihat dunia ini sebagai sebuah papan catur yang bisa 
dinavigasi. Mereka ingin memahami bagaimana sebuah sistem itu bekerja 
dan suatu acara dapat berjalan. INTJ juga punya kemampuan unik yang 
bisa memperkirakan sebuah hasil yang logis.

Mereka senang mengajukan diri dalam sebuah proyek atau sebuah ide 
secara mendalam. Jika sudah menceburkan diri dalam sebuah masalah 
maka mereka akan berkonsentrasi penuh agar tujuannya dapat tercapai.
INTJ juga haus akan ilmu pengetahuan dan selalu meningkatkan

kemampuan mereka dalam suatu hal. Mereka juga seorang perfeksionis 
yang memiliki standar tinggi baik itu untuk dirinya atau orang lain.

Seorang INTJ memiliki kecenderungan dalam peningkatan diri dan 
pembelajar seumur hidup, selalu mencari untuk menambah informasi dan 
kesadaran.

Kekuatan INTJ di Pekerjaan adalah unggul dalam membuat dan 
menerapkan solusi yang inovatif untuk menganalisa suatu masalah. 
Mereka secara alami melihat berbagai kemungkinan untuk membuat 
peningkatan menggunakan sistem yang kompleks dan mengorganisir ide 
untuk dapat tercapainya perubahan.

Kelemahan INTJ
Berikut ini beberapa kelemahan yang dimiliki orang dengan tipe 
kepribadian INTJ.



INTJ adalah orang yang terlalu percaya diri, hal tersebut membuat mereka 
menjadi arogan. Mereka bahkan terlalu percaya dengan pendapatnya, 
sehingga kadang akan menganggap remeh orang lain.

Seorang INTJ selalu berpikir logis dan rasional, mereka kadang suka 
menghakimi orang lain yang dianggap tidak logis. Ketika sudah 
menghakimi orang lain, mereka bisa saja memecat atau mengeluarkan 
orang lain ketika INTJ dapat melakukan hal tersebut.

Kadang INTJ menjadi orang yang sangat analitis, dan itu bisa jadi masalah,
apalagi ketika sedang berhadapan pada sesuatu yang tidak bisa dinilai 
menggunakan logika, misalnya saja hubungan antara manusia.

Karena orangnya rasional dan arogan, INTJ akan sulit ketika menjalin 
hubungan percintaan. Memiliki hubungan jangka panjang dengan lawan 
jenis bisa menjadi tantangan tersendiri untuk seorang INTJ. Mereka 
biasanya akan mengerahkan tenaganya untuk menganalisis potensi apa 
yang dimiliki pasangannya.

Partner Alami INTJ
INTJ memiliki partner alami, yaitu orang dengan kepribadian ENFP atau 
ENTP

Pekerjaan yang Cocok untuk 
INTJ
Berikut ini beberapa pekerjaan yang menjadi favorit tipe kepribadian INTJ.

• Business Analyst
• Dokter
• Hakim
• Ilmuwan
• Insinyur
• Peneliti
• Pengacara
• Pengajar
• Profesor
• Programmers
• Research & Development
• System Analyst



• Teknisi
•

Tokoh Terkenal Berkepribadian 
INTJ

Beberapa orang besar di dunia ini juga merupakan tipe INTJ.
• Al Gore
• Alan Greenspan
• Ayn Rand
• Bill Gates
• Cormac McCarthy
• Dwight Eisenhower
• Hillary Clinton
• Isaac Asimov
• John Maynard Keynes
• Lewis Carroll
• Stephen Hawking
• Sir Isaac Newton
• Ulysses S. Grant

Saran Pengembangan untuk 
INTJ

Berikut ini beberapa saran yang bisa dilakukan oleh orang bertipe 
kepribadian INTJ.

Seorang INTJ perlu belajar bagaimana caranya mengungkapkan 
perasaannya. Kamu perlu mencoba untuk lebih terbuka dengan dunia luar.
Banyak-banyaklah bergaul, belajar, mengunjungi tempat baru, agar 
wawasan menjadi lebih luas.



Sebisa mungkin hindari perdebatan yang tidak penting. Kamu harus 
belajar berempati pada orang lain, cobalah memberi perhatian kepada 
orang lain.
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