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Make a Good FIRST IMPRESSION! 

Hal yang juga penting adalah

pahami perusahaan tempat anda

melamar pekerjaan.

A. PENAMPILAN
1. Kuku rapi, hindari kuku yang panjang dan

kotor. Beberapa perusahaan
konservatif akan memperhatikan hal
tersebut. Hindari penggunaan cat kuku
berwarna mencolok.

2. Jangan memakai perhiasan yang 
berlebihan.

3. Jangan menggunakan make up berlebihan.



4. Rambut tertata rapi.

5. Jangan menggunakan sandal.

6. Jangan menggunakan wewangian yang
menyengat.

7. Jika anda seorang wanita, perhatikan tinggi
hak sepatu yang akan anda gunakan. Pastikan
anda merasa nyaman dan percaya diri.

8. Bagi wanita, jika akan menggunakan rok,
lebih baik gunakan stocking. Pastikan
warnanya netral dan tidak mencolok mata.

9. Mix and match pakaian yang tepat,
perhatikan kesesuaian warna dan model.

10. Hindari rok pendek bagi wanita serta celana
legging.



11. Jangan menggunakan baju tanpa lengan.

12. Kenakan blazer yang tepat.

13. Untuk Wanita gunakan tas yang tidak
terlalu mencolok baik model dan warna,
sesuaikan dengan pakaian.

14. Untuk Pria, gunakan dasi yang sesuai.
Jika tidak akan menggunakan dasi dan
jas, gunakan kemeja berkerah dan
lengan panjang.



1. PERSIAPAN

a. Datanglah ke tempat wawancara kerja 15
menit lebih awal.

b. Pastikan anda memiliki nafas yang segar.

c. Rileks.

2. PERKENALAN

a. Saat anda dipanggil, hal yang perlu
dilakukan adalah berdiri dan melangkah
maju dengan sikap posisi tegak dan
percaya diri. Sewaktu memperkenalkan
diri jabatlah tangan pewawancara.



b. Sewaktu anda memperkenalkan diri,
pandangan mata harus tepat ke arah mata
pewawancara, jika anda sudah mengetahui
nama pewawancara sebaiknya anda
menyapa dengan menggunakan namanya.

c. Bersikaplah sopan dan merespon komentar
pewawancara secara wajar.

3. AMATI PEWAWANCARA ANDA

a. Jangan duduk sampai pewawancara

anda mempersilahkan anda duduk.

b. Jangan meletakkan tas di pangkuan

anda.

c. Jangan pernah menginterupsi

pewawancara.



1. Mata Fokus.

2. Tidak menyilangkan tangan dan kaki.

3. Jangan memainkan kursi, meja atau
tangan.

4. Perhatikan nada suara anda, jangan
terkesan monoton atau ekstrim. Hirup
nafas dalam-dalam sebelum mulai
berbicara.

5. Sikap tubuh, tangan dan kaki rileks.



1. Jangan panik dan memberikan jawaban terbata-
bata.

2. Hindari topik sensitif. Seringkali pewawancara
melakukan obrolan santai, hindari topik sensitif
seperti politik dan SARA.

3. Hindari bergosip.

4. Jangan sok tahu.


