
ORIENTASI 

4 
© Virtual Company Indonesia 2017 

ORIENTASI 2: MELAMAR PEKERJAAN 
 

Tujuan 

Siswa mampu untuk: 

 Mengenali minat diri  

 Mengenali tugas dan fungsi departemen dalam perusahaan 

 Mengenali dan membuat surat lamaran kerja  

 

Pendahuluan 

Sebuah perusahaan akan berjalan baik dengan dukungan karyawan yang memiliki kompetensi yang 

sesuai dan dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan akan menerima calon karyawan yang memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan posisi kerjanya. Untuk dapat diterima di sebuah perusahaan, seseorang 

harus melamar pekerjaan dengan surat lamaran dilengkapi CV yang baik. Namun sebelumnya 

seseorang harus mengetahui minat dan bakatnya sebelum memutuskan melamar pekerjaan pada posisi 

di departemen tertentu.  

 

Aktifitas 

No Aktifitas Durasi 

1 Arahkan siswa untuk mengenali minat menggunakan tes pada situs temubakat.com  10’ 

2 Diskusikan hasil tes bersama siswa bahwa posisi tertentu mungkin saja diisi oleh 

orang yang memiliki minat dan bakat tertentu.  

10’ 

3 Tunjukkan kepada siswa  struktur organisasi perusahaan yang tersedia pada referensi 

pada Portal, kemudian bagi siswa menjadi 5 (lima) kelompok untuk melakukan 

diskusi membuat daftar tugas dan fungsi dari masing-masing departemen yang 

terdapat pada struktur organisasi. Fasilitator bisa memberikan 1 (satu) contoh untuk  

masing-masing departemen. Siswa dapat mencari sumber dari internet. 

10’ 

4 Arahkan masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi  hasil pekerjaan 

kelompok kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi untuk melengkapi 

hasil pekerjaan menjadi kesimpulan bersama. Fasilitator bertindak sebagai 

moderator presentasi dan diskusi.   

30’ 

5 Berikan masing-masing kelompok surat lamaran kerja yang dapat diunduh pada 

Portal, kemudian minta siswa untuk identifikasi dan menuliskan komponen-

komponen apa saja yang terdapat dalam surat lamaran.   

10’ 

6 Arahkan masing-masing kelompok untuk presentasi hasil pekerjaan kelompoknya  10’ 

7 Tugaskan masing-masing siswa untuk memilih salah satu posisi (CEO atau VP) yang 

diminatinya kemudian membuat surat lamaran kerja (diketik dan diprint) untuk 

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.  

5’ 

Output 

 Siswa mampu mengenali minat yang ada dirinya untuk diaplikasikan untuk melamar 

pekerjaan 

 Siswa dapat mengenali dan membuat surat lamaran yang baik 

 

Referensi 

 www.temubakat.com  

 Struktur organisasi dapat diunduh di Portal VCI: id.penworldwide.org bagian Orientasi 

 Contoh surat lamaran dapat diunduh di Portal VCI: id.penworldwide.org bagian Orientasi 

http://www.temubakat.com/

