
Menyusun Curriculum Vitae Stand Out of The Crowd 

 

Langkah pertama yang harus diperhatikan ketika ingin berkarir di perusahaan adalah 

menyusun Curriculum Vitae (CV). CV merupakan seleksi awal yang dilakukan pihak 

perusahaan, atau yang mewakili, dalam proses seleksi. Seleksi administrasi diberlakukan 

guna mengefisienkan biaya dan mempersempit pilihan. Hanya kandidat yang diperkirakan 

memiliki kemungkinan berhasil yang akan dipanggil untuk ke tahap selanjutnya.  

 

Officer bagian seleksi CV ini hanya memperkirakan saja, kira-kira orang dalam CV tersebut 

akan berhasil di tahap selanjutnya atau tidak. Nah untuk itu  CV harus disususun se-atraktif 

mungkin untuk mengesankan pemiliknya memiliki kesempatan berhasil yang besar. 

 

Untuk form CV yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan, hanya satu jalan dan satu 

jalan saja. 

Pastikan semua kolom, tabel dan isian terisi penuh sesuai permintaan dan petunjuk 

pengisian. Bila dan apabila ada satu bagian, misalnya sertifikasi keahlian, tidak berhasil 

Anda isi, akan ada kemungkinan kandidat lain mengisinya. Dengan demikian kandidat lain 

tersebut memiliki satu poin lebih unggul dari Anda. 

 

Jika memang ada satu bagian yang masih kosong, bisa jadi saat ini bukan waktu yang tepat 

bagi Anda melamar ke perusahaan tersebut. 

 

Curriculum Vitae dan Cover letter yang disusun sendiri atau custom-made, perlu 

meperhatikan beberapa hal. Tanamnkan dalam benak bahwa akan ada ratusan kertas potih 

dan amplop coklat yang mirip dengan aplikasi lamaran Anda. Oleh karena itu aplikasi Anda 

harus Stand out of the crowd. 

 

Dua halaman cukup 

Hal ini lebih efek psikologis dibandingkan proses seleksi. Satu halaman akan terasa sangat 

sedikit informasi yang tertampil. Empat halaman akan terasa berat dan seolah-olah 

membaca teks sambutan upacara. Dua halaman hingga dua setengah halaman merupakan 

batas psikologis. Cukup panjang untuk menutup semua hal, namun cukup pendek sehingga 

terlihat seksi. 

 

Dan untuk itu tentu saja hanya hl-hal penting yang relevan saja yang perlu ditampilkan. 

Misalnya hanya menampilkan informasi tingkat pendidikan terakhir, tak perlu menulis asal 

SMP apalagi PAUD.  

 

Kertas tebal dan atau kertas berwarna 

Umumnya orang menggunakan kertas 70gram untuk penggunaan sehari-hari. Lebih baik 

Anda menggunakan kertas 80gram atau kertas foto ^^. Ketebalan kertas akan membuat 



indera kinestik officer menjadi terstimulasi. Akibatnya ia akan berhenti sejenak, dan 

memperhatikan kertas yang sedang ia pegang, yaitu berkas aplikasi Anda. 

 

Hal yang sama terjadi ketika kita menggunakan kertas berwarna, daripada kertas putih, 

untuk aplikasi lamaran. Namun strategi ini cocok dan hanya cocok untuk industri kreatif, 

jangan pernah menggunakan kertas beerwarna untuk melamar ke instansi formal. 

 

Formal Clothes with Spontaneous Style, not Alay Style 

Masih ada pertentangan apakah harus menampilkan foto atau tidak. Bagi yang 

mengikutsertakan foto, umumnya berupa pasfoto yang dibuat di studio foto. Wajah 

menghadap depan, dengan latar berwarna biru atau merah. 

 

Untuk menarik perhatian mata sang officer  buatlah foto yang berbeda. Pakaian tetap formal, 

seperti kemeja polos, dasi, blazer atau jas, namun dengan gaya yang lebih dinamis. 

Misalnya sedang tertawa, atau wajah sedikit menyamping. Keseluruhan wajah tetap harus 

terlihat, jadi gaya alay seperti menulurkan lidah, menyentuh pipi, meminum kopi, atau 

memakai kacamata gelap tidak berlaku disini. 

 

Menggunakan jasa kurir cepat 

Hampir semua jobseeker menggunakan amplop coklat dan dikirmkan melalui PT POS. 

Bayangkan Sang officer akan menerima ratusan amplop coklat yang ukurannya hampir 

sama.  Coba gunakan jasa kurir cepat selain PT POS, ada yang terbungkus amplop tebal 

warna putih, kuning, atau hitam. Dijamin akan mudah terlihat dari ratusan amplop coklat. 

Terlebih jika ditujukan langsung ke level manajer atau direksi HR, tentunya harus dicari 

nama orang tersebut. 

 

Highlight informasi penting di awal CV 

Informasi unik tentang diri anda yang relevan dengan kebutuhan perusahaan sedapat 

mungkin diletakkan di awal CV. Hal-hal seperti kemampuan bahasa, kompetensi, sertifikasi, 

atau penerima beasiswa dapat menjadi hal penarik minat. 

 

Kesemuanya dapat digabungkan dalam satu section bernama kompetensi dan atau 

keahlian, Misalnya “ Sarjana tehnik penerima beasiswa Baghdad Battery” atau  “Geologist 

experienced in….” 

 

Akhir kata, susunlah berkas aplikasi Anda dengan kejujuran dan hanya kejujuran saja, serta 

perhatikan ejaan. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bahasa Inggris 

yang baku. 
 


