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REKAPITULASI JAWABAN PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Mengapa Anda memililih bergerak di bidang usaha ini?  

Jawab: Saya menyukainya  

Berpikir teliti, inovatif & kreatif 

2. Bagaimana cara Anda berpikir untuk menghadirkan ide baru dalam setiap acara? 

Jawab: Kombinasi dengan hoby/didukung dengan vendor – vendor pengisi 

acara yang ada 

3. Darimana asal ide tersebut?  

Jawab: Internet, majalah, gabungan ide orang lain 

4. Ide tersebut apakah orisinil atau tidak?  

Jawab: Orisinil atau merombak ide orang lain 

5. Apakah Anda selalu memperhatikan detail dari setiap acara? Apa alasannya?  

Jawab: Ya, menunjukan profesionalitas (contoh : acara  sesuai dengan durasi 

waktu yang dibuat, agar tidak melenceng jauh dari waktu yang ditentukan). 

Berani mengambil resiko dan percaya pada diri sendiri 

6. Apakah Anda optimis dalam memunculkan ide baru?  

Jawab: Ya  

Apa tidak ada ketakutan untuk gagal dan kemungkinan tidak disukai konsumen? 

Jawab: tidak 
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7. Jika ternyata ide tersebut tidak disukai konsumen, bagaimanakah reaksi Anda? 

Mengapa demikian?  

Jawab: Introspeksi, mungkin ada beberapa hal yang harus diubah 

8. Menurut Anda, apakah ide baru akan selalu dapat menghadirkan nuansa berbeda 

dalam setiap acara?  

Jawab: Ya, perbedaan tema pada tiap acara akan membawa nuansa yang 

berbeda pula.  

Berorientasi ke masa depan 

9. Apakah Anda memandang jauh prospek ke depan?  

Jawab: Ya  

Mengapa? Seperti apa contohnya?  

Jawab: Selama berusaha pasti bisa 

10. Apakah Anda berusaha untuk selalu berkarya?  

Jawab: Ya  

Untuk tujuan apa?  

Jawab: Untuk buat acara-acara sebagus mungkin 

11. Apakah Anda sudah merasa puas dengan kondisi saat ini?  

Jawab: Belum  

Alasannya? Jelaskan!  

Jawab: Ingin menjadi yang terbaik.  
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Mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun dan tidak mudah menyerah 

12. Apakah Anda tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah?  

Jawab: Ya  

Mengapa seperti apa contohnya?  

Jawab: Menemukan solusi 

13. Kejadian apa yang menurut Anda merupakan sebuah kegagalan?  

Jawab: Kalah bersaing dengan EO lain (saingan mencari klien)  

Apa tindak lanjut yang Anda lakukan kemudian? Mengapa dan berikan contohnya! 

Jawab: Mencari penyebabnya (kok bisa kepegang EO lain kenapa? Berusaha 

memperbaikinya) 

14. Dalam bekerja, apakah Anda selalu melakukannya dengan tekun?  

Jawab: Ya 

Mengapa dan berikan contohnya!  

Jawab: Melayani klien sebaik-baiknya (melayani klien kapanpun dibutuhkan) 

15. Apakah Anda selalu mengutamakan prestasi dalam bekerja?  

Jawab: Ya untuk menjaga nama baik  

Mengapa dan berikan contohnya!  

Jawab: Show dalam ikapesta supaya lebih dikenal masyarakat 
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Jujur, bertanggung jawab dan teguh pendirian 

16. Apakah Anda pernah melakukan kecurangan atau tindakan tidak jujur dalam 

bekerja?  

Jawab: Ya  

Apa alasannya dan berikan contohnya!  

Jawab: Menghadapi klien yang memaksa (memaksa meeting sekarang juga tapi 

owner berbohong kalau msh ada meeting lain  karena butuh istiharat) 

17. Apakah Anda pernah tidak bertanggung jawab penuh hingga pekerjaan selesai? 

Jawab: Tidak pernah 

18. Apakah Anda memiliki pendirian yang teguh dalam setiap tindakan Anda?  

Jawab: Ya  

Mengapa dan berikan contohnya!  

Jawab: EO golden punya harga standart yang tidak bisa ditawar kecuali kalau 

cuma turun sedikit 

19. Apakah Anda pernah merasa kurang percaya diri akan keputusan yang Anda 

buat? Mengapa dan seperti apa contohnya?  

Jawab: tidak. 

 

Memiliki etos kerja tinggi dan tangguh menghadapi persaingan 

20. Apakah Anda memiliki etos kerja yang tinggi dalam menghadapi persaingan?  

Jawab: Ya  
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Mengapa dan berikan contohnya!  

Jawab: Mencari dan menggunakan SDM yang berpengalaman 

21. Bagaimana Anda memandang persaingan sebagai pemicu semangat kerja?  

Jawab: Ya dengan selalu berpikir positif. 

 

Membiasakan diri bersikap positif dan selalu bersemangat dalam setiap 

pekerjaan 

22. Bagaimana Anda bersemangat dalam setiap pekerjaan Anda?  

Jawab: Bersemangat, hari ini ada berkat yang baru 

23. Apakah Anda selalu berpikir positif akan segala hal? 

Jawab: Ya  

Mengapa dan berikan contohnya!  

Jawab: Yang kita mikir, itu yang sering terjadi (berharap job sukses dan ada 

job baru lagi karena kesuksesan yang pernah diraih) 

 

Mensyukuri diri, waktu dan lingkungan 

24. Apakah Anda selalu berpikir jernih atau terkadang terburu-buru dalam 

mengambil tindakan atau keputusan?  

Jawab: Pasti pernah terburu-buru waktu yang mendesak  

Mengapa dan berikan contohnya!  
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Jawab: Pergantian acara yang mendadak karena salah 1 pendukung acara 

belum siap sehingga harus mengubah acara sesegera mungkin 

25. Apakah Anda selama ini mensyukuri diri sendiri dan lingkungan di sekitar Anda? 

Jawab: Ya  

Mengapa dan berikan contohnya!  

Jawab: Kalau ada job disyukuri, kalau tidak ada juga harus disyukuri juga, 

tidak boleh berpikir negatif 

26. Dalam bertindak apakah Anda selalu bersikap tenang dan mengambil keputusan 

tidak dengan buru-buru tetapi penuh pertimbangan matang? Apa alasannya? 

Jawab: Keputusan yang diambil dengan pertimbangan matang akan berhasil 

 

Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan 

27. Bagaimana caranya meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat?  

Jawab: Bekerja sebaik mungkin, melakukan pekerjaan sesempuna mungkin 

28. Bagaimana cara meningkatkan keunggulan usahanya supaya lain daripada yang 

lain?  

Jawab: Ide baru yang orisinil (beda dari yang lain), perhatikan detail, 

tingkatkan sevice, mau menerima kritik saran dari pihak luar, merangkul 

dan bekerja sama baik dengan banyak vendor. 
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Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya yang lebih baik untuk 

langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa dan 

negara 

29. Bagaimana cara Anda berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan hasil kerja 

yang optimal bagi konsumen?  

Jawab: Sistematis (tertata rapi), servis yang bagus, pembagian tugas 

30. Bagaimana cara Anda melakukan yang terbaik bagi karyawan Anda?  

Jawab: menganggap mereka adalah teman, berikan pujian dan terima kasih 

31. Bagaimana cara Anda memberikan sumbangsih kepada masyarakat luas?  

Jawab: Belum  

32. Apakah Anda taat dalam membayar pajak atau pernah tidak melakukan 

pembayaran pajak? Apa alasannya?  

Jawab: Ya  
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