
BAB II
BERKAS INTERVIEW

A. Curriculum Vitae (CV)

1. Pengertian Curriculum Vitae (CV)

CV merupakan gambaran personifikasi diri dalam tulisan. CV yang baik adalah dimana pembaca CV tersebut dapat 
membayangkan dengan baik sang pembuat CV sebelum bertemu langsung secara fisik. CV juga disertakan dokumen-dokumen lain 
seperti surat lamaran kerja, sertifikat atau ijazah sekolah atau perguruan tinggi.

2. Kegunaan Curriculum Vitae (CV)

a. Bagi perusahaan, mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar

b. Bagi pelamar, mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki dengan cara realistis 

3. Jenis-Jenis Curriculum Vitae (CV)

a. Curriculum Vitae (CV) berdasarkan urutan kronologis. CV ini merupakan yang biasa digunakan kebanyakan orang. Jenis 
CV ini mengedepankan pendidikan dan pengalaman kerja dalam urutan kronologis, baik digunakan apabila pelamar mempunyai tipe 
perkerjaan yang sama sepanjang karirnya,



b. Curriculum Vitae (CV) berdasarkan keterampilan. Jenis CV ini lebih terfokus pada keterampilan dibanding pengalaman kerja. 

Fungsinya adalah untuk meyakinkan perusahaan bahwa pelamar mempunyai keterampilan yang dibutuhkan. CV ini cocok untuk para fresh 

graduate 

Berikut informasi-informasi yang perlu dicantumkan dalam membuat sebuah CV:

a. Data Pribadi. Bagian ini berisi nama, alamat, e-mail, nomor telepon dan identitas pribadi lainnya. 

b.  Pendidikan. Cantumkan pendidikan dari SMU ke atas termasuk jika ada pendidikan non formal 

c. Pengalaman Kerja. Pelamar harus menjelaskan secara detail apa yang pelamar kerjakan, nama perusahaan tempat kerja sebelumnya, 

posisi pelamar, dan pekerjaan yang pelamar lakukan sehari-hari (job description).

d. Keterampilan yang Dimiliki. Pelamar bisa menambahkan keterampilan pelamar dalam berbahasa lebih dari satu bahasa atau 

keterampilan dalam menggunakan applikasi-aplikasi komputer.

e. Training yang Pernah Diikuti. Jangan masukkan semua training karena jumlahnya akan sangat panjang. Pilih yang relevan dan sesuai 

dengan target pada perusahaan yang dituju.

f. Prestasi. Pelamar bisa menjelaskan secara singkat prestasi di pekerjaan, pendidikan ataupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya. 

g. Kegiatan Ekstrakurikuler/Kemasyarakatan



Berikut ini merupakan tips atau trik untuk membuat CV yang efektif dan menarik: 

a. Rapi dan Mudah Dibaca. Gunakan huruf dengan ukuran normal, spasi jangan terlalu rapat, hindari margin yang tidak konsisten, 

atau ejaan yang banyak kesalahan. Gunakan format standar, ubahlah format tersebut sesuai dengan kebutuhan.

b. Memberikan Informasi Lengkap. Gunakan gaya bahasa formal dan kalimat-kalimat yang sederhana serta konsisten dalam 

seluruh dokumen, serta tulislah CV dengan jujur dan akurat.

c. Disajikan Secara Ringkas. Cobalah memaparkan informasi penting, detail dan relevan terhadap pekerjaan yang dituju hanya 

dalam 1-2 halaman.

d. Konsistensi Karir. 

e. Karir Progresif. Karena disinilah indikator paling nyata apakah pelamar mampu memberikan performa kerja terbaik dalam 

spesialisasi yang dipilih — yang berarti pula mendapat ganjaran berupa promosi jabatan kalau memang berprestasi.

f. Achievement. Jangan pernah ragu untuk mencantumkan pencapaian prestasi yang diukir dalam tiap jabatan atau posisi yang 

ditempati sebelumnya

g. Custom Made. Mengubah dan menyesuaikan CV bahwa kemampuan dan kompetensi yang dimiliki memang menyamai atau 

mendekati persyaratan kerja yang dicari oleh pihak perusahaan.



Contoh CV



B. Surat Lamaran Kerja

1. Pengertian Surat Lamaran Kerja

Surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor atau instansi tertentu. surat 

lamaran kerja termasuk kedalam golongan surat resmi atau dinas sehingga dalam penulisannya terdapat aspek-aspek 

tertentu yang harus di perhatikan.

2. Cara Membuat Surat Lamaran Kerja

a. Gunakan Bahasa yang Baik dan Benar

b. Tulislah Kalimat yang Singkat Padat dan Jelas

c. Perhatikan Kebersihan Surat Lamaran Kerja. Jangan menggunakan Tipp-Ex untuk menghapus.

d. Informasi Jelas. Isi secara jelas data diri dan informasi mengenai diri pelamar, serta lampirkan dokumen-dokumen 

pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotocopy identitas diri serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan.

e. Sertifikasi Pendukung

(Click the arrow when in Slide Show mode)



3. Bagian-Bagian dalam Surat Lamaran Kerja

a. Tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran

b. Hal atau perihal

c. Lampiran berkas

d. Alamat yang dituju

e. Salam pembuka

f. Isi surat yang bisa di bagi menjadi empat bagian yaitu; paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran dan paragraf penutup

g. Salam penutup

h. Nama terang pelamar dan tanda tangan



Contoh Surat Lamaran Kerja



THANK YOU


