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Sobat  pernah ditolak perusahaan atau bahkan beberapa perusahaan saat anda benar-benar 
membutuhkan pekerjaan? Atau sudahkan anda membuat cv atau resume yang baik dan 
menarik saat anda melamar pekerjaan tersebut? Karena terkadang paradigma “kesan 
pertama, menentukan nasib selanjutnya” adalah benar adanya.  
 
Mari kita bedah tentang masalah ini. Sobat, resume (cv) yang diterima perusahaan, biasanya 
akan langsung dikelompokkan ke dalam kategori “ya”, “tidak” atau “bisa jadi”. Ada beberapa 
hal yang harus diperhatikan: 
1. Pemilihan kata. Buatlah dengan bahasa yang baik dan formal. Sajikan hal-hal yang 

memang krusial dan dengan penjelasan yang ringkas, mudah dimengerti. Dan Ingatlah, 
jangan sampai salah ketik/ejaan. 

2. Aturan penulisan. Sesuaikan dengan aturan yang ditentukan oleh perusahaan tersebut 
(jika memang ada). Misalkan: ditulis dalam bahasa inggris, spasi, dan jenis tulisan tertentu. 
Bahkan jika harus menuliskan dengan tangan, maka salah jika anda tidak membuatnya. 

3. Hindari Penulisan Cv yang panjang. Perhatikan kepadatan kata dan hindarilah kata-kata 
yang berulang. Semakin panjang dan padat penjabaran di resume, akan semakin sulit bagi 
personalia mengenali kelebihan dan prestasi sang kandidat. 

4. Isi biodata anda dengan lengkap. Lengkapi sedetail mungkin seperti data pendidikan, 
alamat, pengalaman kerja dan beberapa lampiran lainnya yang dibutuhkan perusahaan.  

5. Kreativitas. Munculkan kreativitas anda. Cobalah membuatnya dengan unik dan 
professional. Personalia akan lebih tertarik dengan yang dibuat unik dan menarik. 

6. Lampiran foto. Pilihlah foto terbaru yang sopan dan memakai pakaian formal. 
 

Tahukah sobat? bahwa menuliskan cv atau resume lebih menarik melalui dengan online. 
Banyak sekali keuntungan yang didapatkan, diantaranya:   
1. Trend saat ini menunjukkan bahwaa pelaku rekruitmen lebih aktif mencari calon sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan. Nah cara paling cepat adalah mencari anda didunia maya. 
2. Media online akan menampilkan cv anda dengan lebih modern dan professional 
3. Kemudahan interaksi interaktif antara para pencari kerja dan juga dengan penyedia kerja. 
4. Membuat jejak internet (personal branding) sehingga kandidat mudah ditemukan di 

pencarian internet. 
 
Berikut ini adalah beberapa situs professional yang akan membantu kita dalam proses 
menemukan dan ditemukan oleh sebuah pekerjaan sekaligus membuatkan profil resume 
sepanjang masa kita. 
 

1. LINKEDIN (www.linkedin.com) 
Selain tergabung dalam 150juta member sedunia, kita bisa membangun profil dan cv 
secara bertahap dan juga otomatis bisa dieksport  dalam PDF. Anda dengan mudah 
ditemukan oleh para job hunter dimanapun berada. 
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2. RESUME (www.resume.com) 
Mempunyai lebih dari 250ribu member. Anda juga mendapatkan alamat web gratis 
resume.com/nama. Anda dapat men-download DOC atau PDF. 

 

3. DOYOUBUZZ (www.doyoubuzz.com/us)  
Kita dapat mengimpor informasi dari LinkedI. Resume lengkap dapat didownload dalam 
format PDF, Word atau OpenOffice Format. Kita juga mendapatkan alamat gratis 
doyoubuzz.com/namaAnda 
 

 

4. CVMAKER (www.cvmkr.com). Didukung dalam 17 bahasa. Anda dapat mendownload resume 
dalam format TXT PDF atau bahkan HTML. 
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5. LIVECAREER (www.livecareer.com).  
Setelah selesai melengkapi cv maka kita dapat mencetak, mengirimkan dalam email atau 
men-download resume dalam format DOC, PDF, HTML, RTF dan TXT. 

 

6. ONLIVE CV (www.onlinecvgenerator.com).  
Dengan interface yang sederhana, anda bisa mengisi resume dengan mudah dan 
mendownloadnya dalam bentuk PDF. 

 

7. HOW TO WRITE RESUME (www.howtowritearesume.net).  

http://www.livecareer.com/
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Setelah selesai mengisi semua rincian, Anda dapat mencetak atau men-downloadnya 
dalam file TXT atau HTML. 

 

8. JOBSPACE (www.jobspice.com).  
Kita dapat mengimpor profil LinkedIn dan mendapatkan juga beberapa template cv. 
Kemudian bisa mendownloadnya dalam format DOC atau PDF. 

 

9. RESUMESIMO (www.resumesimo.com).  
Resumesimo lebih kreatif karena menyediakan template yang berwarna-warni. Dan kita 
dapat melakukan impor informasi dari LinkedIn atau Facebook. Web ini menyediakan link 
dalam format PDF. 
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10. JOBSDB (www.jobsdb.co.id).  
Didirikan tahun 1998, telah menjadi portal rekrutmen terbesar di Asia Pasifik dengan 
jangkauan jaringan mencakup Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, 
Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand dan Amerika Serikat. Mempunyai lebih dari 6 juta job 
seeker dan lebih dari 130.000 klien perusahaan. Gimana? Menarik bukan? 
 

 

Ya Allah jadikanlah kami kaya dengan apa yang telah Engkau halalkan dari yang Engkau 
haramkan, dan dengan ketaatan padaMu dari bermaksiat padaMu, dan karuniaMu dari pihak 
selain diriMu” . Semoga bermanfaat ☺ 

 

http://www.jobsdb.co.id/

