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Pendahuluan 

 

Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang menghasilkan para cendikiawan 

yang professional dalam bidangnya masing-masing. Setiap tahun perguruan tinggi 

menghasilkan lulusan yang jumlahnya sangat banyak. Hal ini memungkinkan terjadinya 

pengangguran yang sangat besar bila tidak diantisipasi oleh perguruan tinggi tersebut.  

Untuk itu peran Lembaga Pusat Karir dan Tracer Studi (PKTS) memiliki peran vital 

dalam pemberdayaan mahasiswa dan alumni khusunya pengambangan karir 

mahasiswa dan alumni. 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong merupakan salah satu 

PTM yang ada di Indonesia yang telah memilik lembaga Pusat Karir dan Tracer Studi 

(PKTS) yang bertujuan membina para mahasiswa dan alumni dalam 

mengembangankan karirnya sesuai bidangnya masing-masing.  

Pada tahun 2018 ini PKTS UNIMUDA Sorong dalam telah mengadakan pelatihan 

penulisan lamaran kerja bagi mahasiswa di lingkungan UNIMUDA Sorong. Adapun 

sasaran yang mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa semester akhir yang akan lulus. 

Hal ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam mencari pekerjaan sesuai 

bidangnya atau passionnya masing-masing. 

Surat lamaran pekerjaan menjadi sangat penting dan urgent bagi seseorang yang akan 

melamar sebuah pekerjan . Seseorang yang memerlukan pekerjaan akan mengajukan 

lamaran setelah memperoleh informasi adanya lowongan. Pengajuan lamaran tersebut 

berbentuk surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja termasuk ke dalam golongan surat 

resmi atau dinas, sehingga terdapat aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan 

dalam penulisannya.  

Penulisan surat lamaran kerja yang baik meliputi tiga syarat, di antaranya adalah 

bentuk surat, isi surat, dan bahasa surat. Adapun cara membuat surat lamaran kerja 

yang baik dan benar adalah (1) menggunaan bahasa yang baik dan benar; (2) 
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menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas; (3) menulis secara manual 

menggunakan tangan; (4) memperhatikan kerapian dan menjaga kebersihan surat 

lamaran kerja jangan sampai ada coretan; (5) menulis data diri secara jelas; dan (6) 

menambah sertifikat pendukung sebagai nilai tambah. 

Tujuan  

Tujuan pelatihan pembuatan surat lamaran kerja ini adalah untuk membekali 

mahasiswa dalam mencari pekerjaan sesuai bidangnya atau passionnya masing-

masing serta memberi gambaran kepada mahasiswa tentang bagaimana seharusnya 

memilih dan memilah pekerjaan sesuai passionnya. 

Manfaat 

Adapun menfaat pelatihan ini adalah memberikan informasi kepada mahasiswa terkait 

pembuatan surat lamaran kerja yang baik dan benar, sehingga menjadi bekal bagi 

mahasiswa itu sendiri setelah lulus dari perguruan tinggi. 

Sasaran  

Adapun sasaran kegiatan ini adalah mahasiswa semester akhir dan alumni UNIMUDA 

Sorong yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya 
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Landasan Teori 

Surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari seseorang, satu 

pihak, atau suatu organisasi/instansi kepada orang, pihak, atau organisasi/intansi lain 

(Atma, 2016). Surat yang dibuat seseorang untuk menyampaikan pesan ke suatu 

perusahaan atau instansi dengan maksud melamar ke perusahaan tersebut disebut 

surat lamaran kerja.  

Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan 

di perusahaan, kantor, atau instansi tertentu (Siagian, 2015: 111). Surat lamaran kerja 

berupa surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja yang dikirimkan kepada 

pencari tenaga kerja (perusahaan, kantor, atau instansi) untuk mendapatkan pekerjaan 

atau jabatan yang sesuai dengan kebutuhan pencari tenaga kerja (Pratiwi, 2013: 108).  

Mahasiswa merupakan individu yang sedang menempuh pendidikan tinggi, berumur 

antara 18-21 tahun (Herr, dkk., 1996:2004). Pada awal abad 19 mahasiswa di 

perguruan tinggi didominasi oleh mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki, namun 

pada akhir-akhir ini justru persentase mahasiswa perempuan meningkat sangat pesat, 

hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor (Herr, 1996:293). Berkenaan dengan itu, 

berdasarkan Ginzberg periode mahasiswa dianggap sebagai periode realistic, 

selanjutnya, Super menjelaskan bahwa berkenaan dengan karir individu seusia 

mahasiswa (18-25 tahun) telah sampai pada tahap spesifikasi dan implementasi 

preferensi dalam pekerjaan 

Berkenaan dengan tugas-tugas perkembangan, Akhmad Sudrajat (2009) menjelaskan 

bahwa pada periode mahasiswa dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai 

masa dewasa awal atau dewasa madya, yang intinya pada masa ini merupakan 

pemantapan pendirian hidup, sehingga tugas perkembangan yang berhubungan 

dengan karir, yaitu memilih dan mempersiapkan karier masih menjadi tugas 

perkembangan mahasiswa, yang pada tahap selanjutnya (dewasa awal), tugas 

perkembangannya akan menjadi : 

1. Memilih pasangan. 

2. Belajar hidup dengan pasangan. 
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3. Memulai hidup dengan pasangan. 

4. Memelihara anak. 

5. Mengelola rumah tangga. 

6. Memulai bekerja. 

7. Mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. 

8. Menemukan suatu kelompok yang serasi. 

 

Berkenaan dengan alasan-alasan individu untuk memasuki perguruan tinggi di 

Amerika, Herr (1996:293) mengemukakan temuan-temuan alas an sebagai berikut : 

(a) Kepuasan diri 

Mmeliputi pencarian terhadap identitas diri dan pemenuhan diri 

(b) Mengejar karir 

Dalam hal ini mahasiswa memandang pendidikan di perguruan tinggi sebagai alat 

untuk mencapai tujuan profesi atau pekerjaan tertentu, dalam hal ini perguruan 

tinggi dianggap sebagai alat/cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan oleh individu pada kehidupannya dimasa akan datang 

(c) Untuk menghindar. 

Hal ini dilakukan mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi 

sebagai jalan untuk menghindari sesuatu hal (wajib militer, keharusan bekerja), dan 

bukan karena sesuatu hal yang positif dan keinginan tidak sungguh-sungguh 

berasal dari hatinya. 

Penelitian yang dilakukan Clark & Trow (dalam Herr, 1996:293) ditemukan ada 

empat budaya mahasiswa yang dominan, yaitu: 

(a) Collegiate 

Budaya ini berkenaan dengan keinginan mahasiswa yang mengejar 

kesenangan, seperti: bermain baseball, futball, catur dll. Mahasiswa tidak serius 

dalam menjalani perkuliahannya. Jika dikaitkan dengan trilogy sukses yang 

dikemukakan Prayitno (2007:1), mahasiswa yang memiliki tipe budaya/kebiasaan 

seperti ini cenderung hanya mengejar sukses dalam bidang social. 

(b) Vokasional 
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Berkenaan dengan pengejaran keterampilan-keterampilan untuk dapat 

digunakan dalam bekerja pada masa akan datang, 

(c) Akademik 

Tipe ini berkenaan dengan pengejaran pengetahuan, mahasiswa yang memiliki 

budaya seperti ini mengedepankan kegiatan akademik untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan 

(d) Non Konformis 

Tipe ini berkenaan dengan pengejaran identitas pribadi yang sesuai/cocok. 

 

Dalam hal Kelas sosio-ekonomis, ada suatu hubungan linier antara penghasilan 

keluarga dengan keberadaan anak di perguruan tinggi, jika penghasilan keluarga 

meningkat maka kesempatan anak-anak untuk memasuki pendidikan di perguruan 

tinggi juga meningkat. Hal ini menyebabkan sekolah kejuruan mulai ditinggalkan. 

Secara tradisional, perguruan tinggi dipandang sebagai alat untuk melakukan mobilitas 

ke atas (Herr, 1996:294). Selanjutnya, kebanyakan orang memilih pendidikan di 

perguruan tinggi dikarenakan mereka merasa akan mendapat pengembalian-

pengembalian, baik berupa kepribadian, maupun dalam hal keuangan. Ini tidak bisa 

dipungkiri bahwa orang menuntut ilmu untuk memiliki kehidupan yang baik di masa 

akan datang. 
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Metode Pelaksanaan 

Kegiatan ini menggunakan konsep pelatihan tentang penulisan surat lamaran kerja.  

Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan surat lamaran kerja. Luaran yang diharapakan adalah seluruh peserta 

mampu membuat surat lamaran pekerjaan ini dengan baik dan benar. 

Dalam pelakasanaannya kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranaya 

adalah : 

1. Persiapan 

Kegiatan ini meliputi sosialisasi dan pendaftaran peserta Pelatihan penulisan 

lamaran kerja. Hal ini dilakuka oleh tim secretariat PKTS UNIMUDA Sorong. 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan ini meruapak kegiatan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan dengan 

metode ceramah dan dilanjutkan dengan penugasan-penugasan penyusunan 

surat lamaran pekerjaan 

3. Evaluasi 

Kegiatan ini berupengumpulan tugas dari pemateri berupa praktek pembuatan 

surat lamaran pekerjaan. Bagi mahasiswa atau alumni yang sudah 

mengumpulkan tugasnya maka akan diberikan sertifikat kegiatan. 

4. Penutupan 

Kegiatan ini berupa kegiatan closing ceremony yang dilakuakn oleh panitia. 
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Hasil Dan Pembahasan 

 

 

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menyosialisasikan tata cara 

penulisan surat lamaran kerja pada mahsiswa dan alumni UNIMUDA Sorong. Dengan 

pelatihan  ini, mereka akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, benar, dan 

menarik tentang menulis surat lamaran kerja. 

Berdasarkan pada materi yang disampaiakan oleh tim narasumber kepada mahasiswa 

dan alumni dalam membicarakan tujuan, materi yang akan disampaikan, dan 

menentukan tugas akhir dari pelatihan ini yang disepakati oleh Narasumber dan 

peserta. Peserta meminta diadakan pelatihan menulis lamaran pekerjaan dengan 

metode ceramah dan diskusi. Pelatihan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik 

karena antusias dari peserta untuk mengikuti pembinaan serta kerja sama yang baik 

antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil diskusi dan hasil tulisan surat lamaran 

pekerjaan yang dibuat oleh peserta, maka diperoleh hasil sebagai berikut:  

1. Peserta cepat memahami dan menanggapi materi penulisan surat lamaran 

pekerjaan.  

2. Peserta dapat bertukar pengalaman dalam menulis surat lamaran pekerjaan.  

3. Peserta dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan format yang benar, 

namun ada beberapa kesalahan dalam ejaan, seperti penggunaan huruf kapital, 

tanda baca, dan penyingkatan kata. Kesalahankesalahan tersebut diberitahukan 

dan diperbaiki oleh tim abdimas ketika evaluasi. 
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Penutup 

Kesimpulan  

Penulisan surat lamaran kerja merupakan hal yang pertama dilihat dan 

dipertimbangkan oleh pihak perusahaan, kantor, atau instansi. Namun, banyak orang 

yang hanya menyalin surat lamaran kerja yang sudah ada, padahal surat yang disalin 

itu belum tentu benar, mereka tidak mengetahui apakah surat tersebut sudah benar 

atau tidak, begitupun dengan para mahasiswa dan Alumni di UNIMUDA Sorong.  Atas 

dasar itu, dirasa perlu adanya pelatihan penulisan surat lamaran kerja pada mahasiswa 

dan Alumni UNIMUDA Sorong agar mereka dapat menulis surat lamaran kerja dengan 

baik, benar, dan menarik, sehingga besar kemungkinan mereka dapat diterima di 

perusahaan, kantor, atau instansi yang dituju.  

Saran  

1. Peserta diharapkan secara berkelanjutan mengasah keterampilan menulis surat 

lamaran pekerjaan agar dapat sesuai dengan profil keterampilan lain yang 

dimilikinya.  

2. Peserta diharapkan dapat membagikan pengalaman pelatihan menulis lamaran 

pekerjaan ini kepada yang lain.  

3. Peserta diharapkan dalam menulis surat lamaran pekerjaan tidak lagi hanya 

sekadar menyalin surat lamaran yang sudah ada. 
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