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Kerja adalah satu kata yang mampu memutarbalik kehidupan kita, merubah nasib manusia 

seperti kata seseorang bijak “from zero to hero”. Tak dapat dipungkiri bekerja adalah kegiatan 

utama setiap orang setelah selesai mengenyam atau sedang melanjutkan pendidikan, tujuannya 

untuk menyambung hidup. Banyak lapangan pekerjaan tertera dikoran dan  job fair diadakan oleh 

berbagai instansi, ada juga yang dilakukan secara online, namun jumlah pelamarnya pun lebih 

banyak dari jumlah posisi yang dibutuhkan.  

Semua berawal dari sebulan setelah wisuda. Jadi, jika ada yang ingin bertanya mengapa 

harus sebulan? Dengan singkat, padat dan jelas jawabannya adalah karena perasaan bahagia, 

perasaan bangga, dan hal-hal manis euforia kelulusan hanya bertahan sebulan setelah wisuda, rata-

rata sih begitu. Setelah itu semuanya mulai berubah menghadapi kenyataan di masyarakat, dunia 

nyata bukan lagi dunia kampus dimana kita bisa meminta uang kepada orang tua, bisa bersantai, 

sering kumpul-kumpul dengan teman, pokoknya masih bisa have fun banget. Namun kini berbeda, 

mulailah mengirim lamaran ke perusahaan-perusahaan, mengikuti job fair ke sana kemari, belajar 

psikotes mati-matian demi bersaing dengan lulusan lainnya, karena tiap tahun ada berpuluh-puluh 

ribu mahasiswa mahasiswi yang lulus dari perguruan tinggi, otomatis kemungkinan angka 

pengangguran dapat meningkat. Banyak juga yang memasukkan lamaran via platform media sosial, 

dan e-mail hingga tak terhitung sudah berapa lamaran-lamaran yang diajukan ke perusahaan atau 

instansi. 

Tentang Job Fair, jadi begini ceritanya dari para pencari kerja seperti kita. Job fair atau 

pameran kerja sangat mengundang ketertarikan untuk didatangi bagi individu-individu yang baru 

lulus. Beragam perusahaan dan instansi turut serta membuka lowongan pekerjaan, posisinya pun 

bermacam-macam. Ada perusahaan yang hanya butuh memasukkan data diri ke formulir yang telah 

mereka sediakan, ada yang bisa daftar online secara mandiri jadi perusahaan hanya menyediakan 

stand dan karyawannya untuk bertanya-tanya bagi para pencari kerja, ada pula perusahaan yang 

langsung mengadakan walk-in-interview di tempat. Brosur-brosur pun tak luput diambil oleh para 

pencari kerja. Diluar itu semua adapula hal lucu yang dilakukan para pencari kerja yakni 

memposting kegiatannya selama di Job Fair, bahkan saya pernah melihat ada juga yang live sosial 

media, sungguh ajaib mungkin itu kali pertama mereka mengikuti Job Fair, karena umumnya yang 

sudah berpengalaman kerja atau lama menganggur tidak akan melakukan hal seperti itu. 

Pengalaman saat memasukkan lamaran pekerjaan langsung datang ke perusahaan-

perusahaan. Beberapa dari kami para pencari kerja memasukkan lamaran di perusahaan dengan 

modal nekad, dalam artian ada ataupun tidak dibuka lapangan pekerjaan, lamaran tetap diantar ke 

perusahaan baik langsung maupun via pos. Dari lamaran ditolak satpam, hanya boleh dititipkan ke 

satpam, hingga dipersilahkan langsung menaruh berkas lamaran ke meja HRD pun kami alami. 

Tidak jarang pula panas terik dan hujan kami terlewati semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan. 

Memang hasil tidak akan menghianati proses tetapi namanya usaha pasti pahit manisnya dirasakan, 

dan jangan lupa untuk banyak berdoa. 

Selain itu media sosial dan e-mail sebagai wadah  mengirimkan lamaran pekerjaan ke 

perusahaan. Di era teknologi yang canggih seperti saat ini informasi pekerjaan banyak didapatkan 

dari media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dan website penyedia informasi lapangan 



pekerjaan. Setiap hari banyak informasi mengenai lowongan kerja dipublikasikan, bukan karena aji 

mumpung bahkan buku latihan-latihan soal psikotes dengan harga menggiurkan dan edisi terbaru 

juga ditawarkan. Media sosial jadi sarana paling top digunakan masyarakat dalam mencari kerja. 

Tetapi harus hati-hati juga, sebab tidak jarang modus-modus penipuan lowongan kerja bertebaran di 

media sosial mengatasnamakan perusahaan-perusahaan terkemuka. Yah begitulah media sosial, 

dalam mencari lowongan kerja pun kita harus waspada sebelum tertipu, tetapi tidak semua 

informasi lowongan kerja palsu hanya sebagian kecil. 

Begitulah catatan kecil dari kami para pencari kerja bisa disebut curhatan juga. Banyak 

makna dapat dipetik dari pengalaman kami, salah satunya jangan bersantai setelah sebulan 

kelulusan baru mencari kerja dan menunda-nunda karena waktu terus berjalan, jangan terlalu pilih-

pilih toh banyak pemimpin besar yang mulai bekerja dari bawah itu namanya berproses, jangan 

mudah menyerah sesakit apapun perjuanganmu, seperti kata Ali bin Ali Thalib “Yakinlah ada 

sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang akan membuatmu terpana hingga kau 

lupa betapa pedihnya rasa sakit”. 

 


