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CONTOH ARTIKEL 1 

5 TIPS AGAR SURAT LAMARAN ANDA TIDAK DIBUANG PERUSAHAAN 

Pernahkah terlintas di benak Anda, mengapa surat lamaran yang sudah Anda kirimkan ke 

berbagai perusahaan sulit sekali mendapatkan berita baik? Padahal Anda sudah banyak 

melihat contoh surat lamaran kerja di internet dan menirunya. Ada beberapa hal yang 

memang tidak bisa pelamar kendalikan, seperti resume yang dibuang karena sudah 

menumpuk, waktu yang tidak tepat, atau hal-hal buruk lainnya. Namun, lebih dari 50% 

kemungkinan resume dan aplikasi pelamar dibuang adalah karena kesalahan si pelamar 

sendiri. 

Mungkin ada yang pernah menyarankan kepada Anda untuk mengirimkan lamaran 

sebanyak-banyaknya ke berbagai perusahaan. Siapa tahu ada yang kena, katanya. Tapi 

benarkah hal itu efektif? Ternyata tidak, Anda justru sedang membuang-buang waktu. 

Untuk sukses dalam lamaran kerja dibutuhkan fokus dan ketelitian. Anda harus mampu 

menunjukkan pada perusahaan-perusahaan tersebut bahwa Anda adalah orang yang 

mereka cari. 

Menjelaskan tentang betapa hebatnya Anda melalui resume tidaklah cukup—tunjukkan juga 

melalui aplikasi kerja Anda. Suka atau tidak, Anda sedang “menjual diri”. Dan layaknya 

pedagang yang sedang menawarkan produknya, Anda harus meyakinkan calon pembeli 

bahwa produk yang ditawarkan (yaitu diri Anda) memiliki nilai jual yang tinggi. 
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CONTOH ARTIKEL 2 

Kata-Kata Mutiara yang Dapat Memberi Motivasi Hidup 

Katanya, hidup itu seperti roda. Kadang berada di atas, tapi sesaat kemudian berada di 

bawah. Kita tidak bisa memilih kapan roda itu akan berputar dan di mana akan berhenti. 

Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dan terus memotivasi diri untuk tetap berusaha 

naik kembali. 

Memang sulit untuk mencoba melangkah saat berada di bawah, apalagi jika Anda tidak 

memiliki teman untuk berbagi. Tapi, jangan berkecil hati dulu. Tips untuk bangkit dari 

kegagalan dengan kata-kata mutiara dari beberapa tokoh terkenal berikut ini bisa 

membantu membangkitkan motivasi hidup Anda kembali. 

1. Memiliki tekad yang kuat 

 

Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. 

(Kegagalan tidak akan menguasaiku jika aku memiliki tekad yang cukup kuat untuk 

sukses.) 

– Og Mandino 

 

Sering kali, orang takut untuk mencoba kembali saat mengalami kegagalan. Kapok, 

katanya. Tapi, menyerah bukan pilihan. Tumbuhkan tekad yang kuat dalam diri Anda 

bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Jadilah seperti boneka daruma, yang selalu 

bangkit segera setelah jatuh. 
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CONTOH ARTIKEL 3 

KIAT MENGATUR BIAYA PENDIDIKAN ANAK 

1. Menentukan sekolah yang ingin dituju dan hitung biaya yang dibutuhkan 

Tidak ada kata “terlalu dini” untuk membuat daftar perkiraan biaya pendidikan yang 

nantinya harus Anda keluarkan. Sebelumnya, tentukan terlebih dahulu sekolah mana 

yang Anda inginkan untuk anak. Tentu saja, tujuan sekolah bisa berubah di masa yang 

akan datang. Tetapi memiliki sedikit gambaran seperti ini dapat membantu Anda 

dalam menentukan besar tabungan atau investasi yang diperlukan. 

Anda dapat meminta bantuan perencana keuangan untuk hal ini. Jangan lupa untuk 

memasukkan inflasi senilai 10-15% setiap tahunnya. 

2. Siapkan tabungan dan investasi, pisahkan untuk setiap anak 

Periksa tabungan dan investasi yang Anda miliki, apakah sudah cukup? Jika belum, 

segeralah mempersiapkannya. Sebaiknya Anda memisahkan anggaran untuk masing-

masing anak yang Anda miliki. Dengan begitu akan lebih mudah bagi Anda untuk 

mengaturnya. 

 


