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• Kurang mampu mempromosikan diri melalui 

cover letter dan curriculum vitae, 

• Kurang mampu mengekspresikan diri

• kurang memahami proses seleksi kerja

• Kurang memiliki pengetahuan  tentang 

perusahaan yang akan dituju

• Kurang mengenal pekerjaan yang diinginkan
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• Kurang mengenal diri sendiri

• kurang mampu menangkap peluang

• Kurang memiliki daya juang

• Psikotes 

• Wawancara
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Feedback dari Perusahaan yang 
melakukan rekrutmen karyawan di UNY 

Soft Skill dan Soft Knowledge tidak memadai 

(terlihat pada wawancara):

• Kurang percaya diri

• Kurang santun/kurang tahu etika

• Tidak bisa bekerja dalam tim

• Tidak kreatif

• Tidak bisa berkomunikasi dengan baik

• Tidak memiliki imajinasi yang meyakinkan

• Tidak bisa memberikan solusi terhadap keadaan 
yang rumit, dll
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Bagaimana Strategi Menembus 

Dunia Kerja????

• Tetapkan pilihan  pekerjaan/ posisi/ jabatan/ 

perusahaan yang diinginkan (sesuai dengan 

kompetensi, bidang ilmu serta keahlian yang 

dimiliki).

• Cari informasi tentang lowongan kerja 

(koran, internet, pameran bursa kerja, ikatan 

alumni, relasi, perusahaan ybs, dll)
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Bagaimana Strategi Menembus 

Dunia Kerja????

• Cari tahu sebanyak mungkin tentang perusahaan 

yang dituju (budaya perusahaan, jenjang karier, 

sistem penggajian, dll).

• Buat surat lamaran dan CV yang menarik, khas 

tapi tetap sesuai kaidah dan standar penulisan.

• Persiapkan mental dan penampilan dalam 

menghadapi test masuk dan wawancara.

• Siap menghadapi kegagalan, belajar dari 

kekurangan, perbaiki diri dan siap kembali 

bertarung atau memulai usaha sendiri.
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Ciri Kepribadian

yang Diinginkan Perusahaan

• Berkarakter: gigih, berpendirian, bersikap 

positif, memiliki ciri kepemimpinan.

• Motivasi: memiliki rasa ingin tahu, 

kompetitif, bersedia menghadapi 

tantangan, memiliki potensi untuk 

berkembang
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Ciri Kepribadian

Yang Diinginkan Perusahaan

• Penuh Semangat:  antusias, berinisiatif, 

berkemampuan

• Kematangan Pribadi: disiplin diri, 

kemandirian, bersedia menerima 

tanggungjawab, mampu berfikir kreatif, 

mampu berkomunikasi dengan efektif, 

bekerjasama, luwes, mampu beradaptasi, 

percaya diri, sikap dewasa.
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 Penelitian menunjukkan SUKSES  90% 

dipengaruhi oleh SIKAP

 Untuk SUKSES, you must …..

 Have Great Dreams (tujuan/mimpi besar)

 Have Great Deeds (perbuatan/aksi besar)

 Have Great Drive (komitmen/motivasi besar)

• Dapat dimulai dari dalam diri  sendiri, dengan 
mengembangkan kepribadian, mengembangkan 
potensi diri, melakukan perubahan.

• Dari luar,  dengan memoles hal-hal nyata yang 
dapat terlihat oleh orang lain agar tampil 
menarik , antara lain: busana, ekspresi wajah,  
gaya bicara, cara berjalan, sikap tubuh, dll
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Bagaimana Bagaimana 

Memasarkan Diri?Memasarkan Diri?

• Kualitas /isi: kompetensi, skill, bidang keahlian, 

kepribadian.

• Kemasan: penampilan (busana, bahasa tubuh, 

kebugaran, sikap-sikap, sopan santun)

• Kemampuan komunikasi (tulis, verbal, non 

verbal)
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Kesan pribadi pertama sangat penting; 

bagaimana anda memancarkan atau 

“menjual diri” akan sangat menentukan.

Kesan pertama adalah segalanya
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• simple dan profesional

• Disesuaikan dengan posisi/jabatan yang akan diisi, 
jenis pekerjaan (guru, akuntan, marketing, dll), dan 
lembaganya ( Bank, Instansi pemerintah, dll).

• Paling aman berbusana secara konservatif: stelan 
warna gelap (biru, hitam, ungu tua),blus warna 
muda, rapi dan bersih

• Boleh diberi aksen (bros, pita,dll), jangan menyolok 
dan berlebihan

• Tas berukuran sedang

• Sepatu tertutup, warna senada

• Tampil atraktif agar berkesan dan diingat
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• simple dan profesional

• Disesuaikan dengan posisi/jabatan yang akan diisi, 
jenis pekerjaan (guru, akuntan, marketing, dll), dan 
lembaganya (Instansi Pemerintah, Bank, dll).

• Kemeja polos  lengan panjang/pendek, warna tidak 
mencolok (untuk posisi tertentu dapat ditambah 
dasi atau memakai jas)

• Sepatu tertutup, kaos kaki warna senada

• Celana panjang warna gelap, model konvensional, 
jangan celana/bahan jeans

• Cukuran rambut rapi dan bersih 
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• Tas sedang sesuai keperluan (jangan 
sejenis  ransel). Bila membawa map 
jangan yang dari kertas karena mudah 
lusuh dan robek.

• Dasi jangan terlalu panjang/pendek, motif 
kecil/formal

• Tampil atraktif agar berkesan dan diingat

• Aksesori (arloji, cincin, jepit dasi,dll) 
jangan berlebihan
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Jasmani, yang menyangkut :

• Bau badan, dapat dihilangkan atau dikurangi 

dengan minum jamu secara teratur atau 

menghindari makanan yang dapat 

menimbulkan bau.

• Bau mulut, disebabkan karena kesehatan gigi 

tidak dijaga, penyakit maag atau makanan 

yang berbau.

Pakaian, dan berbagai hal yang dikenakan 

sebagai aksesoris dan pelengkap penampilan.

Kebersihan, Kerapian, Kesegaran Tubuh
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• Datang tepat waktu, jangan sampai terlambat 
dengan alasan apapun.

• Gunakan busana yang sesuai (jangan berlebihan 
atau terlalu bersahaja)

• Ketuklah pintu sebelum memasuki ruang 
wawancara, kecuali jika sekretaris mengantar masuk

• Senyum dan memberi salam

• Tunggu sampai anda dipersilahkan duduk, atau 
minta ijin untuk duduk

• Jangan meletakkan tas, map milik anda di meja 
pewawancara kecuali jika diijinkan pewawancara.
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• Merokok

• Mengulum permen

• Menjelek-jelekkan atasan, manajemen, kondisi 

perusahaan tempat bekerja sebelumnya atau 

perusahaan lain. 

• Membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan 

dengan pekerjaan/profesi yang anda lamar

• Jangan berbohong, membual, melebih-lebihkan atau 

mengurangi kemampuan/kelemahan anda.

• Menyebut hal-hal yang sensitif
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