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A. Pengertian Wawancara Kerja

Wawancara kerja adalah suatu jenis tahapan dalam seleksi kerja yang melibatkan percakapan antara 
pelamar atau pencari kerja dengan pihak perwakilan dari organisasi yang mempekerjakan untuk melihat, 
apakah calon pekerja merupakan kandidat yang tepat atau tidak. Sebelum tahap wawancara kerja biasanya 
evaluasi rangkuman riwayat hidup untuk melakukan proses selanjutnya yaitu wawancara kerja. Dalam tahap 
wawancara kerja memungkinkan calon karyawan untuk dapat mendapatkan informasi seputar budaya kerja 
dan peraturan-peraturan dalam sebuah perusahaan. 

B. Tahap Wawancara

a. Seleksi administrasi c. Wawancara kerja dengan calon atasan atau dari

b. Wawancara dengan staff rekrutmen kalangan psikolog agar mendapatkan karyawan yang 
lebih potensial,loyal dan sehat secara rohani.



B. Tujuan Wawancara Kerja 

Untuk mendapatkan informasi dan mengenali calon karyawan baik untuk mengetahui potensi, keterampilan 

serta kepribadian para calon karyawan sehingga perusahaan dapat menemukan karyawan yang tepat untuk 

menempati posisi yang dibutuhkan. Sebaiknya pewawancara mengetahui terlebih dahulu serta mengenal lebih banyak 

posisi atau bidang pekerjaan yang diinginkan. Berikut ini beberapa tujuan wawancara kerja yang perlu dikertahui:

1. Kemampuan dan Keterampilan

Banyak perusahaan menerapkan kebijakan melalui serangkaian tes awal yang mencakup kompetensi sesuai kebutuhan 

perusahaan, termasuk sesi wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi dan kemampuan calon karyawan sesuai 

bidang yang dibutuhkan. Bahkan, seorang calon karyawan yang sudah dinyatakan diterima dan mulai bekerja sekalipun, masih belum 

lepas dari serangkaian tes. Karyawan masih harus melalui proses magang (taraining) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh 

perusahaan.

2. Motivasi Kerja
Tujuan utama bagi pencari kerja atau karyawan yaitu ingin mendapatkan penghasilan, namun ketika wawancara sebaiknya 

perlu berhati-hati saat menjawab pertanyaan dari pewawancara seputar motivasi untuk bekerja pada perusahaan tersebut. pertanyaan 

yang sering dijumpai dalam wawancara, misalnya; Apa motivasi anda ingin bekerja diperusahaan kami? Kenapa anda berhenti bekerja 

di perusahaan yang lama? Menurut pendapat anda, mengapa kami harus mempekerjakan anda dalam posisi ini?



3. Kesesuaian dan Etika Kerja

Karyawan perusahaan juga perlu mengetahui kepribadian pelamar, misalnya kemampuan bekerja dalam team 

dan sebagainya. Wawancara  kerja sebenarnya merupakan bentuk pembuktian atau klarifikasi terhadap apa yang tertulis 

pada surat lamaran atau CV. Hal ini merupakan kesempatan bagi para pelamar untuk menunjukkan dan menjelaskan 

secara langsung terkait dengan kemampuan, pengalaman, ataupun faktor lain yang dimiliki oleh pelamar 

C. Jenis-Jenis Wawancara Kerja

1. Wawancara Standar

Wawancara standar atau tradsional merupakan tipe wawancara kerja yang paling sering digunakan. para pelamar 

umumnya akan diwawancarai oleh seorang pewawancara. Dia bisa merupakan staf personalia, manajer departemen, atau 

utusan departemen. Sebagai contoh, pelamar bisa menjawab pertanyaan “Ceritakan tentang diri Anda?” dengan rumus 

sekarang  masa lalu  masa depan. Lebih rincinya, ceritakan posisi  sekarang, informasikan pengalaman dan 

keterampilan yang dimiliki, dan utarakan mengapa tertarik bekerja di perusahaan tersebut.

2. Wawancara Perilaku

Wawancara perilaku (behavioural interview) fokus pada perilaku masa lalu pelamar untuk memprediksi perilaku 

masa depan pelamar mereka menganggap perilaku sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Kunci menjawab 

pertanyaan wawancara perilaku adalah dengan menggunakan teknik STAR (situation, task, action, dan result). Anda 

menyebutkan situasi yang dihadapi, tugas yang didapatkan, tindakan yang dilakukan, dan hasil atau pelajaran yang 

Anda peroleh.

 



3. Wawancara Situasional

Wawancara situasional fokus pada kinerja masa depan kandidat. Umumnya, pewawancara kerja akan memberi 

kandidat sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara kandidat menyelesaikan masalah tersebut.

Apa pun masalah yang akan diberikan pada Anda, kiat menjawabnya adalah:

Jujur dan spesifik, Ketahui masalah, jelaskan solusi, dan tindakan yang akan Anda lakukan. Jika masalah terkait 

keahlian Anda, masukkan keahlian tersebut dalam jawaban Anda untuk menunjukkan bahwa Anda akan mampu 

menyelesaikan masalah tersebut.

4. Wawancara Kasus

umumnya digunakan perusahaan konsultan. Wawancara ini fokus pada bagaimana kandidat menyelesaikan 

sebuah atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Untuk menjawab pertanyaan wawancara kasus, bagi jawaban 

menjadi lima bagian:

a. Identifikasi masalah 

b. Ketahui faktor yang yang terlibat 

c. Indentifikasi penyebab

d. Pilih solusi terbaik

e. Informasikan pelajaran yang diperoleh
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5. Wawancara via Telepon

Wawancara ini biasanya dilakukan perusahaan asing yang lokasinya tidak berada di negara 
si kandidat. Meskipun via telepon, kandidat tetap harus menjalani tipe wawancara ini dengan sebaik-
baiknya. Persiapkan diri layaknya akan menjalani wawancara tatap muka.

6. Wawancara Presentasi

Kunci sukses menjalani wawancara ini adalah mempersiapkan bahan presentasi dengan 
cepat (maksimal 10 menit). Dalam lima menit pertama persiapan, buat garis besar masalah dan tulis 
sejumlah solusi potensial. Dalam lima menit kedua, lingkari solusi yang paling baik dan tulis poin-
poin cara mengaplikasikan solusi tersebut. Saat menulis poin-poin tersebut, identifikasi juga sumber 
daya yang diperlukan. Gunakan sisa waktu 20 menit untuk mempresentasikan solusi tersebut.

7. Wawancara Panel

Biasanya, dalam wawancara panel kandidat akan diwawancara oleh lima pewawancara. 
Mereka akan menanyakan beragam jenis pertanyaan. Kuncinya, jangan gugup menghadapai 
wawancara jenis ini. Gunakan teknik-teknik menjawab yang telah diuraikan pada jenis wawancara 
kasus, situasional, atau perilaku.



D. Selama Proses Wawancara Kerja

1. Sebelum Wawancara Kerja

a. Quick Riset. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pelamar lebih familiar dengan perusahaan dan 

orang-orang yang ada di dalamnya.

b. Atur dan Siapkan Berkas Penting

c. Ponsel. Mengaktifkan mode getar saja tidak cukup karena hal itu dapat mengganggu 

konsentrasi ketika wawancara.

d. Tepat Waktu. Datang minimal 15 menit sebelum waktu yang ditentukan. Usahakan jangan 

datang terlambat ketika wawancara karena tidak hanya hal itu akan memberikan efek negatif, 

2. Selama Wawancara 

Kerja Kesempatan untuk menciptakan kesan pertama yang baik tak memakan lama. 

Menurut penelitian, 30 detik hingga empat menit pertama merupakan waktu kritis yang sangat 

menentukan. Berikut ini beberapa gerak tubuh yang harus dihindari selama proses wawancara:



a. Senyum Palsu
b. Gerakan dan Posisi Tangan
c. Jabat Tangan
d. Menyentuh Wajah
e. Posisi Duduk
f. Kontak Mata dan Posisi Duduk

3.  Setelah Wawancara Kerja

a. Thank You Note

b. Jangan Unggah di Media Sosial

E. Goal Setting atau future plan merupakan sebuah perencanaan yang dimiliki oleh seseorang yang 
menjadi tujuan karier yang mencerminkan visi seseorang tentang apa yang diinginkan dalam karier 
tersebut. Tujuan dari dilakukannya proses ini yaitu untuk mengeliminasi langkah-langkah yang tidak 
perlu diambil dan mengarahkan kepada kemungkinan-kemungkinan yang dapat diambil untuk meraih 
goal yang diinginkan. Rencana karier ini sendiri dibagi menjadi dua tipe berdasarkan jangka waktu, yaitu 
short term goal atau rencanan jangka pendek dan long term goal atau rencana jangka panjang. Short 
term goal merupakan rencana yang ingin diraih dalam waktu dekat, biasanya satu tahun atau kurang. 
Sedangkan long term goal merupakan rencana yang membutuhkan waktu lama untuk mencapainya dan 
membutuhkan perencanaan yang matang.



Hambatan External Hambatan Internal

Kekacauan Penundaan

Harapan dan kebutuhan keluarga Takut akan kegagalan

Tekanan atau harapan masyarakat Perfeksionis

Perawatan anak dan biaya Kurangnya motivasi

Stres pekerjaan Depresi

Hubungan kerja yang sulit Manajemen waktu yang buruk

Perubahan lapangan pekerjaan Manajemen stres yang buruk

Kesulitan finansial Susah untuk diajak negosiasi


