
Bagaimana Saya Harus Memilih Perusahaan yang Tepat 

 

Banyak pelamar yang dengan “membabi buta” mengirimkan surat lamaran ke 

sejumlah besar perusahaan, dengan harapan pada akhirnya salah satu akan 

mempekerjakan mereka. cara yang lebih baik untuk melamar adalah dengan menbuat 

daftar perusahaan yang benar-benar ingin Anda masuki dan memulai mengajukan 

lamaran kepada mereka memilih daftar merupakan sebuah langkah penting. 

Merupakan hal  yang penting bahwa Anda dan perusahaan idaman Anda “sesuai” 

satu sama lain. 

Salah satu cara untuk mengukur kesesuaian ini adalah dengan pertama-tama 

melakukan sebuah pemeriksaan pada diri sendiri untuk menemukan karakter kerja 

Anda sendiri. pemeriksaan pada diri sendiri adalah suatu pandangan realistis atas 

keterampilan dan potensi Anda. Ajukan pertanyaan berikut ini kepada diri Anda 

sendiri , yang ajab membantu Anda memahami diri Anda seendiri dengan lebih aik: 

1. Apakah kemampuan saya yang paling kuat (misalnya, kemampuan berbicara, 

bekerja di dalam tim, kreativitas)? 

2. Dalam bidang apa saya paling lemah? 

3. Dalam bidang apa saya unggul secara akademis? 

4. Bidang apa yang tidak saya  sukai disekolah (seperti misalnya presentasi 

lisan)? 

5. Apakah saya mendengarkan para pengajar dengan sungguh-sungguh? 

6. Apakah saya seorang pekerja independen? 

7. Apakah saya menykai pekerjaan yang terstruktur atau yang tidak terstruktur? 

8. Apakah saya suka bekerja sama dan berjumpa dengan orang lain? 

 

Dengan melihat semua jawaban Anda secara menyeluruh, Anda dapat 

mengetahui jenis pekerjaan PR apa yang paling sesuai bagi Anda. 



Anda dapat juga mennghubungi teman-teman, guru dan sanak saudara untuk 

meminta nasihat mereka tentang jenis pekerjaaan apa yang paling sesuai bagi 

Anda. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Anda dengan baik dan 

mungkin dapat mengarahkan Anda serta memberikan And aide-ide tentang 

jenis pekerjaan yang paling sesuai bagi Anda. 

Setelah Anda memilih jenis pekerjaan yang ingin Anda cari di bidang PR, 

Anda dapat memulai langkah berikutnya dalam pencarian pekerjaan Anda: 

menentukan perusahaan yang benar-benar ingin Anda lamar. Termasuk dalam 

hal ini adalah membuat kontak awal dengan orang-orang yang ada di dalam 

organisasi awal orang-orang ada didalam organisasi tersebut, yang benar-

benar menarik minat Anda. (Sumber: Lwin, May dan Aitchison, Jim. 2005. 

Clueless in Public Relations. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer) 

 

Dapatkan eBook gratis lainnya di blog: 

www.thedarmogandul.wordpress.com 

Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat 

Dar Almady 

 

http://www.thedarmogandul.wordpress.com/

