
Tips Mengencani Cewek Alpha 

 

Siapa sih cewek alpha? Cewek alpha itu adalah cewek yang memiliki karakter kuat, fokus saat bekerja, 

berpendirian kuat dan nggak akan cepat terpengaruh sama orang lain. Pokoknya dia  dia tahu apa yang 

dia mau. 

Cewek alpha nggak butuh cowok yang cuma bisa ngabisin waktunya aja. Dia butuh cowok yang sejajar 

sama dia baik karakter ataupun kesuksesan karier. Cowok-cowok yang 'drama queen' biasanya nggak 

akan pernah dilirik. 

 

Jadi, tipe cowok kayak gimana yang cocok buat cewek alpha. 

1. Dia harus punya kehidupan sendiri 

Cewek alpha memiliki dunia sendiri yang kuat, baik dunia kerja atau dunia sosial. Hal terakhir yang 

cewek alpha butuh dari cowok adalah cowok yang nggak punya dunia sendiri dan ngikutin dia kemana 

pun pergi. Dia maunya kalau pun harus pergi berdua, si cowok pun langsung bisa berbaur dengan atau 

tanpa dia harus nemenin kemana-mana. 

2. Cowok yang nggak pecemburu 

Cewek alpha memiliki dunia pertemanan yang luas, cowok pencemburu cuma akan menghalangi 

langkahnya dia aja. Dia butuh cowok yang percaya diri tingkat dewa dan nggak akan terpengaruh kalau 

ada cowok lain yang ngedeketin pacarnya. 

3. Cowok yang gila kerja dan super ambisius 

Cewek alpha itu fokus pada tujuan kariernya dan itu buat dia jadi keliatan ambisius. Karena itulah, 

cewek alpha butuh cowok yang memiliki ambisius yang sama supaya bisa jadi motivasi dia untuk lebih 

sukses lagi. Cowok yang 'datar' aja, nggak akan pernah jadi pilihan cewek alpha. 

4. Cowok yang bisa ngebimbing tapi bukan sok ngatur apalagi sok tau 

Walaupun percaya diri dan punya karakter kuat, cewek alpha butuh pasangan yang bisa ngebimbing dia. 

Tapi bukan berarti cowok itu jadi ngatur dan sok tau. Soalnya cewek alpha itu super cerdas. 

5. Cowok itu harus tahu kapan jadi pendengar yang baik atau jadi pembicara yang enak didengar 

Cowok yang tahu kapan harus jadi pendengar yang baik dan kapan jadi pembicara yang mendominasi 

selalu kelihatan seksi di mata cewek alpha. Cowok yang cerdas selalu tahu apa yang dibicarakan dan itu 

bisa membuat cewek alpha langsung jatuh cinta. 

6. Cowok yang kalau dia bilang "maaf" atau "cinta". He means it! 



Cowok yang bakal jadi pasangan cewek alpha harus jadi "man of his words". Artinya, apapun yang dia 

bicarakan, dia bersungguh-sungguh dengan kata-kata itu. 

 

 

 

 

 

 

 


