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PERTANYAAN YANG UMUM DIAJUKAN SELAMA WAWANCARA 

(Pikirkan respon yang memungkinkan sebelum wawancara.) 

 

UMUM 

 Ceritakan tentang diri anda. 

 Pekerjaan apa yang anda inginkan? 

 Kenapa anda ingin bekerja untuk kami? 

 Kualifikasi apa yang anda miliki yang membuat anda merasa posisi ini cocok untuk anda 

 Apa kekuatan dan kelemahanmu? 

 Menurut anda, apa yang akan anda paling sukai dari posisi ini? Yang paling tidak disukai? 

 Tujuan apa yang telah anda buat untuk diri sendiri dalam lima, sepuluh tahun mendatang; atau 
dimana anda ingin berada lima tahun ke depan? 

 Apa kemampuan khusus yang anda miliki? 

 Apa yang anda lihat diri anda sendiri lakukan di masa depan? 

 Berapa gaji yang anda harapkan? 

 Kenapa saya harus mempekerjakan anda? 

 Apa yang anda lakukan di waktu luang? Hobi? Klub? 
 

EVALUASI PENDIDIKAN ANDA 

 Mengapa anda memilih perguruan tinggi atau universitas anda? 

 Apa yang memotivasi anda untuk memilih jurusan anda? 

 Jelaskan pengalaman kuliah anda yang paling bemanfaat. 

 Kursus apa yang anda paling sukai? Yang paling tidak disukai dan kenapa? 

 Seberapa sering anda absen dari sekolah atau bekerja dalam setahun belakangan? Kenapa? 
 

EVALUASI PENGALAMAN KERJA ANDA 

 Ceritakan tentang sebagian dari pengalaman bekerja anda. Apa yang anda paling sukai dari suatu 
pengalaman kerja dan mengapa? Yang paling tidak disukai dan mengapa? 

 Bagaimana anda menjelaskan pekerjaan yang ideal untuk anda setelah kelulusan anda? 

 Di posisi terakhir anda, apa saja pencapaian anda? 

 Bagaimana anda bekerja di bawah tekanan? 

 Menurut anda dengan cara signifikan apa anda dapat berkontribusi kepada organisasi kami? 

 Apakah anda lebih suka bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri? 

 Apa perasaan anda mengenai bekerja lembur? 

 Kenapa anda meninggalkan Pemberi Kerja anda sebelumnya? (Jangan pernah mengatakan sesuatu 
yang negatif tentang Pemberi Kerja atau perusahaan sebelumnya.) 

 Bagaimana pengalaman anda yang lalu bisa dipakai untuk pekerjaan kami disini? 
 

PENGETAHUAN TENTANG PEMBERI KERJA 

 Mengapa anda memutuskan untuk mencari posisi di organisasi ini? 

 Apa yang membuat anda tertarik dengan produk/pelayanan kami? 
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PERTANYAAN YANG MUNGKIN INGIN ANDA TANYAKAN KEPADA PEMBERI KERJA SAAT WAWANCARA 

Selalu ingat bahwa suatu pekerjaan adalah pertukaran informasi agar kedua pihak dapat membuat 

keputusan. Wawancara bukanlah suatu interogasi. 

 Apa tanggung jawab utama dari sebuah pekerjaan? 

 Apakah ini posisi baru? Jika tidak, kenapa ada lowongan? 

 Apa saja keahlian atau prasyarat teknis yang penting untuk pekerjaan ini? 

 Orang seperti apa yang anda cari? Atribut sukses apa yang diperlukan untuk posisi ini? 

 Kepada siapa saya akan memberi laporan dan apa latar belakang orang tersebut? 

 Bagaimana mengukur kesuksesan pada pekerjaan ini? Apa kriteria utamanya? 

 Apakah ada pelatihan? Dari siapa? 

 Apakah bekerja lembur sering diperlukan? 

 Apa jenjang karir yang umum dalam kelompok ini? 

 Apa saja masalah dalam menjalankan pekerjaan ini? 

 Hasil apa yang diharapkan dari saya dalam jangka pendek? Jangka panjang? 

 Jelaskan tentang kesehariannya. 

 Bagaimana kinerja pekerjaan dievaluasi dan seberapa sering? 

 Apakah mungkin pemindahan dari satu divisi ke divisi lain? 

 Apa tujuan dari departemen tersebut? 

 Apa tujuan dari perusahaan? Prospek pertumbuhan? 

 Berapa banyak orang sudah pernah ada di posisi ini dan mengapa mereka pindah, atau mengapa 
posisi ini lowong? 

 Berapa banyak orang yang anda wawancara untuk posisi ini? 

 Kapan anda akan membuat keputusan? 

 Kapan kita bisa bertemu lagi? Apa langkah selanjutnya? 
 

JANGAN BERTANYA tentang benefit perusahaan seperti liburan, cuti, asuransi dan gaji. Biarkan Pemberi 

Kerja yang membicarakannya atau tunggu sampai posisi ini ditawarkan. 

 


