
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1
SURAT LAMARAN PEKERJAAN



Mengidentifikasi isi dan sistematika
surat lamaran pekerjaan yang dibaca.

KD.4.1

Mengidentifikasi unsur kebahasaan
surat lamaran pekerjaan Menyajikan

simpulan sistematika dan unsur-unsur
isi surat lamaran baik secara

lisan maupun tulis.

KD.3.2

Mengidentifikasi unsur kebahasaan
surat lamaran pekerjaan

KOMPETENSI DASAR / KD YANG 
HARUS KALIAN KUASAI ADALAH:

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 1

3.1.1 Menyebutkan pengertian surat 
(surat lamaran pekerjaan) (C1)

3.1.2 Mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. (C2) 

3.1.3 Menentukan sistematika surat lamaran pekerjaan (C2)



PENGERTIAN SURAT SECARA UMUM

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan
informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya
mencakup lima hal: sarana pemberitahuan,permintaan, buah
pikiran, dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti

historis; dan pedoman kerja.



Surat lamaran pekerjaan 

merupakan jenis surat pribadi 

resmi yang berisi permohonan 

pekerjaan kepada kantor, 

perusahaan, atau instansi 

tertentu. 

a. Sebagai tanda bukti tertulis

pengajuan surat permohonan pekerjaan

b. Sebagai media atau alat komunikasi

c. Sebagai bahan pertimbangan 

penerimaan pekerjaan



a. Surat lamaran pekerjaan
berdasarkan iklan media 
cetak.
b. Surat lamaran pekerjaan
berdasarkan informasi dari
media audio (radio).
c. Surat lamaran pekerjaan
berdasarkan informasi dari
orang lain.
d. Surat lamaran pekerjaan
berdasarkan inisiatif sendiri.

Berdasarkan sumber

informasi lowongan

pekerjaan

JENIS 

SURAT LAMARAN PEKERJAAN

a. Surat lamaran

pekerjaan yang 

digabungkan dengan

riwayat hidup (curriculum 

vitae). 

b. Surat lamaran

pekerjaan yang 

dipisahkan dengan

riwayat hidup (curriculum 

vitae).

Menurut Jenis

pembuatannya



ISI DAN SISTEMATIKA 

SURAT LAMARAN PEKERJAAN

Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang 

tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran 

pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar 

pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang 

dilamar.
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Pembuka surat6
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Penutup surat8

Salam penutup, tanda 
tangan, dan nama terang
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Tempat dan tanggal 
pembuatan surat
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Hal Surat 2

Nama dan alamat 
surat tujuan
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Salam pembuka 5

Lampiran Surat 3

SISTEMATIKA PENULISAN (STRUKTUR) 

SURAT LAMARAN PEKERJAAN
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Tempat dan Tanggal Surat

3

Merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi

dan waktu ditulisnya surat itu. 

Kata-kata seperti Sukabumi, 12 Oktober 2020 
menyatakan bahwa surat itu ditulis di Sukabumi

pada tanggal 12 Oktober 2020.

Tempat dan tanggal umumnya ditulis pada pojok

kanan atas,.

Penulisan bulan tidak boleh diganti dengan angka.

Hal surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan

surat. Karena isinya merupakan lamaran pekerjaan, 

sudah pasti bahwa hal surat itu tentang lamaran
pekerjaan.
Keterangan tersebut bisa lebih diperjelas dengan

menyebutkan jenis pekerjaan yang dilamar. Misalnya, 

lamaran pekerjaan menjadi marketing eksekutif. 
Pernyataan tersebut diperlukan apabila jenis pekerjaan

yang ditawarkan lebih dari satu jenis.

Hal Surat

Merupakan penjelasan atas sejumlah dokumen

yang disertakan dalam surat tersebut. Dengan

demikian apabila dokumen itu berjumlah 2 lembar, 

harus disebutkan 2 lembar, kalua dokumen itu

terdiri atas 1berkas perlu kita nyatakan 1 berkas.

Dokumen atau keterangan-keterangan yang biasa

disertakan dalam surat lamaran kerja adalah :

- Riwayat hidup,

- Pasfoto

- KTP (Kartu Tanda Penduduk)

- Salinan ijazah

- Surat Keterangan sehat dari dokter,

- Surat kelakuan baik dari kepolisian dll.

Lampiran

Merupakan alamat dari perusahaan yang akan kita

tuju. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan

dalam penulisan alamat surat.

- Hindari penulisan kata sapaan Bapak/Ibu

- Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris

- Tulisan jalan tidakboleh disingkat

- Tidak menggunakan titik di akhir barisnya.

Contoh :

Yth. Manager Selamat Sentosa

Jalan Karangteengah Nomor 14, Cibadak

Sukabumi

Alamat Surat
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Salam Pembuka
Berfungsi sebagai penghormatan kepada pihak yang 
dituju. Salam pembuka yang lazim digunakan dalam
surat lamaran kerja adalah Dengan hormat. 
Stelah kata Dengan hormat digunakan tanda baca
koma (,)
Contoh : 
Benar Salah
Dengan hormat, Dengan Hormat,
Dear Sir, Dengan hormat.
Dear Sirs, dengan hormat,

Pembuka Surat
Berfungsi sebagai pengantar isi surat. Uraian dalam
pembuka pada umumnya berisi : Dasar pengirim surat, 
pernyataan maksud untuk melamar pekerjaan, dan
penjelasan tentang jenis pekerjaan yang diminati.
Contoh : “Sehubungan dengan iklan yang dimuat dalam
harian Kompas 25 Juli 2021 tentang lowongan kerja, 
saya yang bertanda tangan di bawah ini ….”

Isi Surat
Dalam bagian isi antara lain menjelaskan tentang
Identitas Pelamar meliputi (Nama, Alamat, Pendidikan, 
dll) serta keterangan tentang syarat-syarat lamaran yang 
dilampirkan . 

Penutup Surat
Dapat berupa harapan atau ucapan Terima kasih.
Contoh :
“Saya berharap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu
untuk memberikan kesempatan wawancara, sehingga
saya dapat menjelaskan lebih terperinci tentang potensi
diri saya.
Demikian ,atas perhatiannya diucapkan terima kasih.”

Pembuka Surat, Isi Surat, Penutup Surat

Salam Penutup,
Salam penutup lazim dalam surat pekerjaan adalah
hormat saya dan dapat juga digunakan wasalam. 
Contoh : 
Benar Salah
Hormat saya, Hormat saya.
Wasalam,

Dalam penulisan nama pengirim hindarilah
penyingkatan-penyingkatan. Karena itu tuliskanlah
nama diri pelamar secara jelas dan lengkap termasuk
gelar yang dimiliki.

Tanda tangan, dan nama terang



CONTOH SURAT LAMARAN PEKERJAAN



GAMBAR 1 UNTUK KUIS 
PADA E-LEARNING



GAMBAR 2 UNTUK KUIS 
PADA E-LEARNING



TERIMA KASIH


