
Menghadapi Job Interview dengan Self Improvement Story 

Keluhan jobseeker dalam menembus persaingan menjadi karyawan swasta-BUMN, 

kebanyakan pada proses interview. Hal ini terungkap ketika saya bertugas menjadi konselor 

karir di sebuah acara JobFair. Kegagalan pada psikotes umumnya karena yang 

bersangkutan belum cocok untuk di perusahaan tersebut di posisi tersebut pada waktu itu. 

Bisa terjadi visi karir yang belum jelas membuat  improvement diri untuk menjadi lebih sesuai 

dengan profil pekerjaan belum terjadi. 

Interview umumnya ada tiga tipe. 

• Interview dengan pihak HR (psikolog), biasanya berbincang tentang yang sudah 

terjadi, pengalaman akademis & pekerjaan, pengalaman berkumpul & berorganisasi, 

atau sekedar perjalanan hidup. 

• Interview dengan user, biasanya terkait dengan pekerjaan atau posisi yang dilamar. 

Mudah saja, tinggal pelajari job description yang tentunya sudah terncantum dalam 

informasi vacancy. Kemungkinan yang mewawancarai adalah calon atasan langsung 

atau atasannya atasan kita. ☺  

• Interview dengan direksi/GM dan sederajat, biasanya berkaitan dengan culture 

organisasi. Nilai dan visi organisasi setidaknya diterima dan sejalan dengan calon 

karyawan. 

Kegagalan dalam interview dapat terbagi menjadi tiga. 

• Kurang mampu berkomunikasi secara efektif, umumnya kesalahan pemilihan kata 

dan atau terlalu gugup. 

• Kurangnya pemahaman bahwa ada aktivitas atau pengalaman yang sebenarnya 

menjadi ‘optimum selling point’ namun tidak diungkapkan. 

• Kurang memiliki hal-hal yang dapat dijual, alias ‘just another ordinary men’ 

Kebanyakan institusi lebih memilih orang yang memiliki jiwa dan semangat pembelajar 

ketimbang orang yang pintar. Kata kunci dalam interview adalah  “self-improvement”. Titik 

krusial dalam perjalaan jobseeker adalah masa-masa setelah wisuda hingga proses 

interview. Kandidat harus menunjukkan atau menceritakan aktivitas yang bermanfaat bagi 

diri atau bagi orang lain. 

Bermanfaat bagi diri semisal mengikuti kursus bahasa asing, pelatihan-pelatihan hardskill & 

softskills, mengikuti seminar & workshop, bekerja magang atau part time, bahkan sekedar 

menjadi reseller dan jualan tempe di depan kedubes RI bisa menjadi pengalaman berharga 

untuk ‘optimum selling point’. 

Bermanfaat bagi orang lain, misalnya menjadi relawan siaga bencana,  menjadi pengurus 

rumah ibadah, bergabung dengan Korps palang merah atau bulan sabit merah, atau menjadi 

pengurus RT. Kegiatan social ini, meski tak menghasilkan rupiah, dapat menunjukkan 

kepedulian dan pemanfaatan waktu luang untuk kebermanfaatan. 

Kata-kata yang menjadi titik mati adalah ‘lupa’; ‘tidak tahu’; dan ‘tidak ingat’. Apapun 

alasannya kata-kata tersebut menunjukkan rendahnya self improvement dan keinginan 

berusaha. Lebih baik menggunakan ‘sepengetahuan saya’; ‘berdasar yang saya baca’; ‘dari 



yang saya pelajari’; maknanya sama namun memiliki muatan positif berupa pembelajaran 

dan pencarian informasi di masa lalu. 

Kontak mata harus selalu terjalin dengan pewawancara,senyum harus selalu terkembang 

dengan tulus, pundak cukup rileks, dan tentunya badan tegap namun santai. 


