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MODUL  6 
 

TOPIK KHUSUS  DALAM KORESPONDENSI 
 

 

Tujuan Instruksional Khusus : 

mahasiswa diharapkan mampu memahami pengembangan outline, 
penyusunan surat lamaran kerja dan penyusunan resume. 
 
 
Materi Bahasan : 
 

1. Pengembangan out line 
2. Penyusuna syrat lamaran kerja. 
3. Penyusunan Resume 

 

 
 

PENGEMBANGAN OUTLINE 

 Setelah kita menyelesaikan outline pesan bisnis yang kita susun pada 

Modul 5, selanjutnya kita dapat memilih salah satu dari pola pengembangan 

outline berikut ini. 

a. Pola Pesan Direct Request 

 Tipe pesan bisnis yang paling umum digunakan adalah penyampaian 

yang langsung pada butir yang dituju. Pola Direct Request dapat digunakan 

baik pada pesan yang berbentuk surat maupun memo. Misalnya, kita tertarik 

terhadap suatu pruduk baru dan kita ingin sekali mengetahui berbagai hal 

tentang produk tersebut seperti karakteristik, harga, cara pembayaran, dan 

sebagainya, maka kita dapat membuat surat permintaan langsung. Permintaan 

langsung menggunakan pendekatan langsung, karena langsung pada butir 

yang dituju. 

b. Pola Pesan Rutin, Good News, dan Goodwill 

 Jika kita memberikan informasi rutin sebagai bagian dari bisnis tetap kita, 

para pembaca kemungkinan akan menjadi netral. Jika kita mengumumkan 

penurunan harga, menerima suatu undangan, atau ucapan selamat dari teman 

sejawat, para pembaca akan senang mendengarnya. Jadi, pesan rutin, good 

news dan goodwill lebih cocok dengan menggunakan cara langsung. 

c. Pola Pesan Bad News 
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 Jika kita mengumumkan penolakan suatu lamaran, menolak kredit, 

perampingan karyawan, penurunan pangkat, maka pembaca kita umumnya 

akan kecewa atau tidak senang membacanya. Oleh karena itu, cara yang dapat 

diterapkan adalah cara tak langsung. Jika kita memiliki berita yang kurang 

menyenangkan (bad news), cobalah untuk menempatkannya pada bagian 

pertengahan surat dengan menggunakan bahasa yang lebih santun. 

d. Pola Pesan Persuasif 

 Persuasif didefinisikan sebagai proses yang bersifat mempengaruhi 

pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi 

psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. 

 Bila pembaca benar-benar sangat tidak tertarik terhadap pesan yang kita 

sampaikan, maka pesan persuasif dapat digunakan dan pendekatannya adalah 

dengan cara tak langsung. Untuk melakukan penagihan pinjaman dan 

penjualan produk, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif. 

Kita perlu membuka pikiran pembaca kita dengan melakukan upaya persuasif, 

sehingga mereka dapat memahami fakta yang ada. 

 Kebanyakan pesan singkat dapat menggunakan salah satu dari keempat 

pola tersebut di atas. Namun, untuk pesan yang lebih panjang, seperti 

pembuatan laporan dan presentasi, perlu pola yang lebih kompleks untuk 

menangani semakin banyaknya informasi. Pola-pola tersebut dapat dibedakan 

ke dalam dua kategori, informasional dan analitikal. 

 Secara umum, laporan dan presentasi yang paling mudah adalah 

informasional yang hanya sekedar menyajikan fakta-fakta yang berhasil 

ditemukan. Yang termasuk ke dalam kategori informasional antara lain instruksi 

operasi, laporan status, deskripsi teknis, deskripsi prosedur dalam suatu 

perusahaan. 

 Pesan informasional yang panjang jelas memiliki suatu tema pokok. 

Selanjutnya, dikembangkan ke dalam subtopik-subtopik yang disusun secara 

kronologis, geografis, atau tingkat pentingnya. 

 Pada umumnya, mengorganisasi laporan dan presentasi analitikal (secara 

analitis) yang didesain ke arah suatu kesimpulan tertentu, adalah lebih sulit. 

Manakala tujuan kita adalah untuk melakukan kolaborasi dengan pembaca di 

dalam memecahkan suatu masalah atau melakukan persuasi untuk suatu 

tindakan tertentu. Kita harus memilih suatu pola yang memberikan argumen 

secara logis. 
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PENYUSUNAN SURAT LAMARAN KERJA 

 Surat Lamaran Kerja (Application Letter) adalah surat yang digunakan 

untuk melamar kerja. Pola yang biasa digunakan dalam penyusunan surat 

lamaran kerja adalah pola AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action). 

1. Attention (Perhatian) 

 Artinya bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja, kita harus 

meyakinkan kepada pembaca bahwa kita memiliki sesuatu yang bermanfaat 

atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembacanya. Pembaca tentunya 

bertanya-tanya manfaat apa yang dapat saya peroleh? Kita dapat juga 

mengemukakan tentang bagaimana kita mendapatkan informasi lowongan kerja 

dan alasan mengapa kita tertarik pada posisi tersebut. 

2. Interest (Menarik) 

 Artinya, bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja kita harus dapat 

menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan yang kita 

sampaikan kepada pembaca. Dalam hal ini, kita perlu menjelaskan bahwa 

kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang kita 

miliki dan kita yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. 

3. Desire (Hasrat) 

 Artinya bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja kita harus dapat 

menumbuhkan hasrat pembaca untuk dapat mengetahui lebih jauh terhadap 

apa yang sudah kita tuliskan dalam surat tersebut. Kita juga dapat meyakinkan 

pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang 

dikehendaki. 

4. Action (Tindakan) 

 Artinya bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja kita harus dapat 

memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu 

berkaitan dengan harapan kita menulis surat tersebut. Salah satu tindakan 

tertentu yang dapat dilakukan oleh pembaca adalah memberi kesempatan 

untuk melakukan wawancara kerja. 

 

 Selanjutnya, secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran 

kerja memiliki tiga bagian utama, yaitu paragraf pembuka, paragraf 

pertengahan, dan paragraf penutup sebagai berikut. 

1. Paragraf Pembuka. 
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 Hal-hal yang ditampilkan pada paragraf pembuka antara lain: 

 a. Rangkuman 

Kemukakan kualifikasi yang kita miliki, yang paling relevan dengan 

jabatan yang diinginkan dan jelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan 

menguntungkan bagi perusahaan yang kita lamar. 

 b. Nama 

Kita dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh 

pembaca atau seseorang yang menyarankan kita untuk melamar 

pekerjaan di perusahaan tersebut. 

 c. Sumber Publikasi 

Sebutkan dari mana kita mendapat informasi tentang adanya 

lowongan kerja di perusahaan tersebut. Sumber informasi ini antara lain: 

surat kabar/ majalah, radio/televisi (sebutkan nama surat kabar/majalah 

dan tanggal penerbitan, atau nama radio/televisi dan tanggal ditayangkan) 

dalam surat lamaran dan jelaskan secara singkat bahwa kita memenuhi 

persyaratan yang dikehendaki oleh perusahaan. 

 d. Pertanyaan 

Gunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian 

pembaca yang menunjukkan bahwa kita mengetahui permasalahan, 

kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi dan kita mempunyai keinginan 

untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Jadi, hal itu akan 

memberikan manfaat bagi pembaca. 

 e. Cuplikan Berita 

Kita dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah di 

mana suatu perusahaan sedang merencanakan membuka kantor cabang 

atau memperkenalkan produk baru, atau memerlukan tenaga operator 

dan sebagainya. 

2. Paragraf Pertengahan 

 Di sini kita perlu menyajikan kualifikasi diri kita untuk suatu pekerjaan 

yang diinginkan. Dalam suatu ruangan yang singkat (mungkin tidak boleh lebih 

dari tiga paragraf) kita tidak boleh mengulang apa yang sudah dinyatakan 

dalam resume. Usahakan penjelasan dalam paragraf tersebut benar-benar 

sangat diminati dan sangat diharapkan oleh pembaca. 

 Pada paragraf pertengahan ini kita perlu menyampaikan kualifikasi kita 

dari sudut pandang pembaca. Hal-hal yang disampaikan antara lain: 
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 a. Pendidikan 

Pada bagian pendidikan ini, kita dapat: (1) Menunjukkan bahwa kita 

mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang cukup luas dan 

bidang tertentu secara mendalam; (2) Menunjukkan bagaimana 

pendidikan kita relevan dengan jenis pekerjaan yang kita cari; (3) 

Menjelaskan bagaimana dan mengapa kita menambahkan bidang studi 

pilihan penting di luar bidang studi yang inti. 

 b. Pengalaman Kerja 

Dari pengalaman kerja yang kita sampaikan calon pimpinan kita 

dapat menilai bahwa: (1) Kita memperoleh suatu pengalaman yang dapat 

membantu mempercepat penyelesaian tugas/pekerjaan kita yang baru; 

(2) Kita akan dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan kita dan 

mencoba untuk dapat bekerja sama dengan mereka; (3) Kita dapat 

memikul tanggung jawab suatu pekerjaan dengan lebih baik; (4) Kita 

adalah orang yang mampu bekerja keras. 

 c. Sikap, Minat, Aktivitas, dan Kualitas 

Kita dapat menambahkan informasi tambahan yang dapat 

mendukung pekerjaan yang kita lamar. Kita dapat menjelaskan tentang 

kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain, sikap kita 

terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja dan kualitas 

personal (kegiatan ekstra kurikuler dan yang sejenisnya). 

3. Paragraf Penutup 

 Pada paragraf terakhir dari surat lamaran kerja kita umumnya berisi suatu 

harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Kita 

dengan jelas menyatakan keinginan kita untuk melakukan wawancara sesuai 

dengan waktu yang telah disediakan oleh perusahaan yang kita lamar. 

 Untuk memudahkan pihak perusahaan menghubungi kita, maka kita perlu 

memberikan alamat yang jelas, lengkap, termasuk nomor telepon, faksimile 

(jika ada), alamat e-mail (jika ada), pukul berapa kita dapat dihubungi, pagi, 

siang atau malam hari. Untuk beberapa perusahaan, barangkali kita perlu 

melampirkan amplop plus perangko balasannya. 

Hal-hal yang perlu dihindari 

1. Jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan kita; 

2. Jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi; 

3. Jangan mengatakan bahwa kita menerima jenis pekerjaan apa saja; 



�

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB ARIEF BOWO PK,SE.MM 
KOMUNIKASI  BISNIS 

�

4. Hindari kata-kata yang bombastis; 

5. Jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang kita lamar; 

6. Hindari untuk mempermasalahkan gaji kita; 

7. Jangan memberi komentar langsung tentang karakter kita. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan 

1. Kita harus punya kualifikasi untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki; 

2. Bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang kita miliki; 

3. Usahakan surat lamaran kerja rapi dan menarik; 

4. Tulislah surat lamaran dari sudut pandang pembaca bukan penulis; 

5. Tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya.  

 

 

PENYUSUNAN RESUME 

 Dalam bisnis, istilah resume sering disebut dengan CV (Curriculum 

Vitae) atau daftar riwayat hidup. Pada esensinya, sebuah resume sebenarnya 

merupakan presentasi penjualan formal diri kita yang sangat penting. Hal itu 

dapat dimengerti mengingat bahwa di dalam resume itu sendiri tercakup semua 

fakta yang relevan mengenai latar belakang, kualifikasi, dan pengalaman kerja, 

dan sebagainya yang disusun dalam suatu format yang teratur, mudah 

dipahami, dan menarik perhatian pembacanya. 

 Dalam penyusunan sebuah resume ada tiga hal yang perlu dilakukan, 

yaitu: (1) mencari informasi penting; (2) merencanakan resume; dan (3) 

membuat resume. 

1. Mencari informasi penting 

 Di sini kita mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis 

pekerjaan yang kita inginkan. Kita dapat melakukan analisis diri, analisis karir, 

dan analisis pekerjaan. 

 a. Analisis Diri 

Untuk memudahkan menemukan siapa diri kita, maka kita perlu 

menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan berikut. 

 1. Apakah saya memiliki aspirasi yang cukup tinggi? 

 2. Apakah saya dapat berkomunikasi dengan baik? 

 3. Apakah saya orang yang sangat tergantung kepada orang lain? 

 4. Apakah saya orang yang energik? 

 5. Apakah saya orang yang memiliki rasa percaya diri? 
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 6. Apakah saya memiliki kecerdasan kuantitatif yang tinggi? 

 7. Apakah saya memiliki kecerdasan verbal yang tinggi? 

 8. Apakah saya memiliki kecerdasan yang tinggi dalam pemecahaan 

suatu masalah? 

 9. Berapa indeks prestasi saya secara keseluruhan? 

 10. Apa mata kuliah yang paling baik bagi saya? 

 11. Apa mata kuliah yang paling sulit bagi saya? 

 12. Apa kegiatan organisasi yang saya minati? 

 b. Analisis Karir 

Dalam kaitannya dengan karir yang akan kita pilih, maka beberapa 

pertanyaan berikut dapat dipakai sebagai awal analisis. 

 1. Kecerdasan mana (kuantitatif, verbal, mekanik) yang paling 

bermanfaat bagi karir saya? 

 2. Apakah ada efek samping yang membahayakan bagi kesehatan? 

 3. Apakah tidak ada efek samping yang membahayakan bagi 

kesehatan? 

 4. Apakah prestasi akademik menjadi syarat bagi penjenjangan karir? 

 5. Apakah pengalaman kerja menjadi syarat bagi penjenjangan karir? 

 6. Apakah ada imbalan selain yang berbentuk finansial? 

 7. Apakah bidang pekerjaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi? 

 8. Apakah di masa mendatang, bidang yang kita pilih mempunyai 

tingkat persaingan yang tinggi? 

 c. Analisis Pekerjaan 

Beberapa pertanyaan berikut perlu dijawab sebelum menyusun 

sebuah resume. 

 1. Apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan? 

 2. Apakah karakteristik pribadi saya sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab pekerjaan? 

 3. Apakah latar belakang pendidikan saya sesuai dengan persyaratan 

untuk posisi pekerjaan? 

 4. Apakah pengalaman saya berkaitan dengan tugas dan tanggung 

jawab pekerjaan? 

2. Merencanakan resume 

 Tujuan kita membuat resume adalah agar kita dapat melakukan 
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wawancara dengan tim dari suatu organisasi bisnis yang kita lamar. Resume 

yang kita buat merupakan rincian atau pelengkap terhadap surat lamaran kerja 

yang telah kita buat. 

 Dalam merencanakan resume ada tiga hal yang perlu memperoleh 

perhatian yaitu: 

a. Tujuan Karir 

Di sini kita harus memutuskan posisi apa yang kita minati atau yang 

akan menjadi tujuan karir kita. 

b. Informasi Pribadi 

Kita harus memperhatikan syarat-syarat pekerjaan dan karakteristik 

pribadi sebelum mengajukan lamaran dan membuat resume. 

c. Referensi 

Referensi adalah orang-orang tertentu yang akan memberikan surat 

rekomendasi kepada kita; yang berisi tentang berbagai hal yang mereka 

ketahui semasa mereka mengenal kita. Yang layak menjadi referensi 

antara lain dosen yang pernah mengajar kita semasa kuliah, dan manajer 

di mana kita pernah bekerja. Salah satu keuntungan menggunakan 

referensi dalam resume ini adalah untuk meyakinkan kepada organisasi 

pencari kerja tentang kemampuan dan prestasi kita. 

3. Pembuatan resume 

 Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Berdasarkan cara 

pengorganisasiannya, resume dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis resume, 

yaitu resume kronologis, resume fungsional, dan resume kombinasi. 

 Resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang 

didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai 

judul isinya. Mana yang harus didahulukan, pendidikan atau pengalaman? 

Putuskan mana yang lebih memberikan kesan positif bagi pencari kerja. 

Informasi terkini sebaiknya ditempatkan pada urutan pertama, lalu diikuti 

berikutnya, misalnya penulisan jenjang pendidikan dimulai dari jenjang 

pendidikan tertinggi. Bentuk resume ini merupakan bentuk resume tradisional 

(lihat contoh). 

 Kemudian, Resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar 

fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik. Resume 

fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih 

lengkap (lihat contoh). 
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 Selanjutnya, Resume kombinasi adalah kombinasi antara resume 

kronologis dan fungsional (lihat contoh). 

 Sebuah resume yang baik perlu memperhatikan empat hal, yaitu 

kerapian (neatness), sederhana (simplicity), akurat (accuracy), kejujuran 

(honesty). Usahakan dalam menulis resume menggunakan kertas yang bersih 

dan berkualitas baik, jangan ada coretan-coretan, ketiklah dengan memilih 

huruf yang baik. Aturlah format resume serapi mungkin, enak dibaca dan berisi. 

Di samping kerapian, bahasa yang digunakan hendaknya jelas, sederhana, 

tidak bertele-tele. Lagi pula, informasi yang kita sajikan haruslah informasi yang 

akurat. Yang lebih penting lagi adalah bahwa informasi yang kita sajikan adalah 

benar, tidak mengada-ada. Dengan kata lain, berikan informasi sejujurnya. 

Apabila kita ternyata ketahuan memberikan informasi secara tidak jujur, maka 

kerugianlah yang akan kita dapatkan.- 

 

Tampilan 1 
Resume Kronologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWAN GUNAWAN 
 Alamat Rumah: Jalan . . . 

Kota, Propinsi, Kode Pos 
Nomor Telepon 

 
Tujuan   : .......................................................................... 

      
Pendidikan : (nama gelar, nama pt,  kota, kapan, jurusan, 

program) dimulai dengan pendidikan tertinggi, 
kemudian diikuti oleh pendidikan yang lebih 
rendah. 

 

Pengalaman kerja : relevan dengan tujuan (jabatan, nama organi-
sasi , tanggung jawabnya 

 
Tambahan : Keterampilan Khusus (bahasa asing, 

komputer, pidato), informasi penghargaan, 
prestasi yang menonjol, hobi yang relevan 
dengan tujuan, kesehatan 

 
Referensi : Referensi tersedia bila diminta, atau kalau 

tidak ada perlu mencantumkan paling tidak  
3 orang yang akan memberikan nilai baik 
bagi kita. 
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Tampilan 2 
Resume Fungsional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama     
Alamat    
Kota, Propinsi, Kode Pos 
Nomor Telepon 

 
TUJUAN 

 
....................................................................................................................... 

 
Kualifikasi Utama 
....................................................................................................................... 
 

PEKERJAAN 
 

Fungsional Pengalaman Kerja: 
Manajemen Umum  : 
Perencanaan Laba  : 
Manajemen Internasional : 
Staf Manajemen  : 
 

PENDIDIKAN 
 

...................................................................................................................... 
 
 

DATA PRIBADI 
 

...................................................................................................................... 
 

REFERENSI  
(tersedia bila diminta) 
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Tampilan 3 
Resume Kombinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 
Alamat 

Kota, Propinsi, Kode Pos 
Nomor Telepon 

 
 
Tujuan Karir : ......................................................... 
 
Data Pribadi : ......................................................... 
 
Pendidikan Manajemen : ......................................................... 
 
Pengalaman Manajerial : ......................................................... 
  
Keterampilan Komunikasi : ......................................................... 
 
Keterampilan Lainnya : ......................................................... 
 
Referensi  : ......................................................... 
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