
Saran Napoleon Hill untuk Para Pencari Kerja 

 

1. Kapan dan bagaimana caranya kita melamar suatu pekerjaan 

Apa yang kami paparkan dibawah ini merupakan suatu hasil murni dari sejumlah 

pengalaman orang selama bertahun-tahun. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun yang 

serba mantap itu, maka ribuan kaum pria maupun wanita telah dapat tertolong untuk 

melakukan saja pemasaran yang lebih efektif. 

 

Pengalaman telah membuktikan bahwa alat dan sarana yang berikut ini membuka 

peluang bagi orang untuk mengunakan metode langsung dan efektif untuk membawa 

pihak penjual dan pembeli kepada satu taraf pelayanan bersama yang lebih akrab 

sifatnya. 

 

a. Kantor pendaftaran dan penempatan tenaga kerja 

Tentu saja haruslah kita berhati-hati dalam memilih kantor seperti ini. Haruslah 

kantor yang bisa diandalkan. Pengelolaan kantor itu hendaknya menunjukan catatan 

kemajuan yang selaras dengan hasil yang memuaskan. Itulah sebabnya tidaklah 

banyak kita temukan biro jasa penempatan tenaga yang semacam itu. 

 

b. Pemasangan iklan dalam surat kabar, berkala perdagangan dan majalah-

majalah 

Pemasangan iklan mini atau iklan khusus dapat diandalkan bisa mendatangkan hasil 

yang memuaskan bagi mereka yang ingin melamar pekerjaan dibidang sekertariat, 

akuntansi atau kedudukan administrasi dengan taraf gaji yang sedang-sedang saja. 

Pemasangan iklan yang menyolok atau besar-besaran lebih cocok bagi orang-orang 

yang mencari hubungan dengan pihak pemimpin perusahaan. Copy itu akan muncul 

dalam bagian kertas, yang menarik perhatian kaum majikan yang memang lagi 

mencari bantuan pegawai. Copy iklan itu hendaknya diolah dan disusun oleh seorang 

ahli. Ia harus dapat memahami keadaan dan tahu cara-cara bagaimana mengerahkan 



tenaga untuk menjual yang efektif dan berkualitas pula untuk menciptakan reaksi 

yang bermanfaat. 

 

c. Surat lamaran pribadi 

Surat itu ditujukan kepada perusahaan-perusahaan atau perorangan yang memang 

sangat membutuhkan jasa yang ditawarkan itu. Surat-surat itu hendaknya diketik 

dengan rapih, dan selalu harus ditanda-tangani sendiri dengan tulisan tangan sendiri. 

bersama dengan surat itu hendaknya dilampirkan pula satu daftar singkat tetapi 

lengkap tentang riwayat hidup si pelamar itu. Didalamnya harus dicantumkan pula 

cirri-ciri serta kemampuan diri pelamar itu. Baik surat maupun lampiran berupa daftar 

singkat riwayat hidup dan pengalaman si pelamar hendaklah dipersiapkan oleh orang 

yang ahli. (Lihat instruksi yang berhubungan dengan informasi yang patut ditrapkan). 

 

d. Melamar dengan perantara kenalan pribadi 

Kalau bisa si pelamar itu berusaha untuk mendekati calon-calon majikannya dengan 

perantaraan sahabat kenalan. Cara pendekatan ini sangatlah menguntungkan bagi 

mereka yang ingin berhubungan langsung dengan pihak pemimpin, sehingga dengan 

demikian si pelamar tidak perlu lagi bersusah payah harus melewati pelbagai macam 

hambatan. 

 

e. Lamaran secara pribadi 

Pada sejumlah kemungkinan adalah lebih efektif apabila si pelamar datang 

menghadap secara pribadi kepada calon majikannya dan menawarkan kemampuannya 

untuk bekerja itu. Dalam hal ini ada baiknya ia menyusun dulu suatu surat lamaran 

tertulis serta lampiran riwayat hidupnya itu untuk diserahkannya. Sebab besar pula 

kemungkinannya dengan rekannya sekantor atau pihak anggota direksi yang lainnya. 

Dengan bahan tertulis itu ia akan mudah membicarakannya atau membuat 

pertimbangan lebih lanjut. 

 

 

 



2. Apa yang perlu dimuat dalam surat lamaran itu 

Surat lamaran itu hendaklah dipersiapkan dan ditulis dengan cermat, tak  bedanya dengan 

seorang pengacara ahli hukum menyusun sebuah pembelaan terhadap sebuah perkara 

didepan pengadilan. Kalau si pelamar itu sudah paham tentang cara mempersiapkan dan 

menyusun surat lamaran itu, maka ia dapat segera membuatnya sendiri. Akan tetapi 

apabila ia kurang paham, maka perlu ia minta bantuan atau petunjuk orang lain yang ahli 

atau berpengalaman dalam soal ini untuk menyusun sebuah lamaran yang baik yang 

dapat ia berikan. Para pengusaha yang sukses senang memperkerjakan  pegawai pria atau 

wanita yang mengerti seluk beluk dunia periklanan serta memahami seni jual-beli dari 

segi psikologis. Dengan kemampuan semacam ini pegawai itu dapat ikut menyumbang 

jasa dalam usaha perdagangan dari perusahaan itu. seseorang yang mempunyai bakat 

serta kemampuan dalam seni jual-beli hendaklah melakukan hal yang sama. Bahan-bahan 

yang berikut ini hendaknya Anda muat dalam surat lamaran Anda apabila Anda hendak 

mengajukan lamaran kerja itu: 

 

a. Pendidikan 

Nyatakanlah secara singkat riwayat pendidikan yang pernah Anda tempuh. 

Cantumkanlah dengan jelas sekolah apa yang pernah Anda duduki dan mata 

pelajaran apa yang pernah Anda peroleh. Begitu pula jurusan apa yang telah Anda 

pilih secara khusus untuk memperdalamnya. Kemukakanlah asalan Anda 

mengapa Anda telah memilih jurusan atau spesialisasi itu. 

 

b. Pengalaman 

Apabila Anda punya pengalaman yang berhubungan dengan kedudukan yang 

Anda sedang lamar itu, sebutkanlah pengalaman-pengalaman itu sepenuhnya. 

Boleh juga Anda mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang pernah Anda 

bekerja itu sebelumnya. Hendaknya Anda uraikan pengalaman kerja Anda itu 

dengan jelas, sebab ini akan memperlengkapi Anda dengan bahan yang cukup 

mantap bagi pertimbangan kearah jabatan itu, yang sedang diincar. 

 

 



c. Referensi 

Basanya seorang calon majikan selalu ingin tahu tentang segala sesuatunya yang 

berhubungan  dengan catatan diri Anda terutama yang menyangkut riwayat hidup 

Anda dimasa lampau. Sebab seorang calon majikan ingin tahu kemampuan diri 

Anda dalam memikul pertanggungan jawab itu. Anda boleh saja melampirkan 

salinan atau fotokopi surat-surat keterangan dari: 

• Bekas majikan yang dulu 

• Guru-guru atau kepala sekolah yang pernah Anda kenal semasa 

sekolah dulu.  

• Keterangan pejabat penting atau orang-orang tertentu yang penilainya 

terhadap diri Anda dapat diandalkan. 

 

d. Potret diri. 

Lampirkan pas foto diri Anda yang terbaru. 

 

e. Cantumkanlah dengan gamblang untuk jabatan apa Anda mau melamar itu 

Hindarkanlah diri dari surat lamaran yang bernada umum. Anda harus cantumkan 

dengan terus terang kedudukan apa yang Anda kehendaki itu. Jangan sama sekali 

membuat surat lamaran dengan ketentuan “untuk lowongan apa saja”. Hal ini 

akan memberikan kesan bahwa Anda masih kurang trampil dalam menguasai 

sesuatu keahlian. 

 

f. Nyatakan dengan jelas keahlian dan ketrampilan yang Anda miliki itu. 

Sebutkan keahlian atau keterampilan  Anda yang berkaitan dengan jabatan yang 

hendak Anda hendaki itu. berikanlah gambaran-gambaran terperinci tentang 

bidang kemampuan  Anda itu serta kemukakan alasan-alasan mengapa Anda 

merasa yakin menguasai kemampuan itu. Bagaian ini adalah yang paling penting 

dari seluruh perincian surat lamaran Anda itu. Bagian inilah memegang peranan 

paling penting dalam memperoleh sorotan pertimbangan calon majikan Anda itu 

terhapad diri Anda. 

 



g. Buatlah satu penawaran kerja yang disertai jaminan syarat-syarat 

percobaan. 

Saran ini nampaknya seperti radikal sifatnya, akan tetapi pengalaman akan 

membuktikan bahwa jarang orang gagal apabila ia berani menempuh jalan 

percobaan terlebih dahulu. Kalau Anda memang yakin betul akan kemampuan 

diri Anda, maka soal percobaan itu sangat Anda perlukan dan tidaklah merupakan 

hambatan bagi Anda. Selain itu tawaran semacam itu akan memberi kesan bahwa 

Anda menaruh kepercayaan penuh atas kemampuan diri Anda itu untuk 

memenuhi tugas yang dimaksud itu. Kesan semacam itu akan meyakinkan sekali. 

Terangkanlah dengan jelas bahwa penawaran Anda itu,  Anda dasarkan atas 

Alasan-alasan ini: 

 

• Keyakinan Anda sendiri tentang kemampuan diri Anda untuk bisa 

mengisi lowongan jabatan itu. 

• Keyakinan Anda sendiri tentang keputusan calon majikan kelak setelah 

menjalani masa percobaan itu. 

• Kebetulan tekad Anda untuk medapatkan dan menempati kedudukan itu. 

 

h. Memiliki pengetahuan tentang bidang usaha atau kegiatan pekerjaan tempat 

Anda melamar itu: 

Sebelum Anda mengajukan surat lamaran itu hendaknya Anda melakukan 

penyelidikan pendahuluan sehubungan dengan usaha atau kegiatan tempat Anda 

ingin bekerja itu. Maksudnya agar supaya Anda bisa mengenal dari dekat keadaan 

yang sebenarnya. Anda pun boleh menyinggung secara singkat hal ini dalam soal 

lamaran itu tentang pengetahuan Anda yang Anda peroleh dalam bidang itu. Hal 

ini akan menimbulkan kesan yang mantap bagi calon majikan Anda, sebab selain 

Anda dianggap punya gambaran yang gamblang tentang bidang kerja Anda itu, 

juga Anda memang menaruh minat besar terhadap bidang pekerjaan itu. Ingat 

baik-baik. Yang menentukan kemenangan bagi seorang pengacara ahli hukum 

bukanlah apakah dia menghafal semua ayat-ayat hukum. Yang menentukan 

kemenangan dalam suatu perkara ialah apakah ia telah mempersiapkan dan 



mengolah bahan perkara itu secara mantap. Apabila Anda mempersiapkan secara 

baik-baik dan menyusun dengan rapih apa yang ingin Anda peroleh itu, maka 

Anda pasti bisa memperoleh kemenangan. Maka itu persiapkanlah baik-baik dan 

susunlah baik-baik, isi lamaran Anda itu. Sebab persiapan dan penyusunan yang 

baik bisa berarti separoh langkah Anda itu sudah Anda menangkan. 

 

Tak usah Anda takut bahwa surat lamaran Anda itu akan bisa menjadi terlampau 

panjang. Kaum majikan senang sekali mencari tahu latar belakang minat dan 

kemampuan seorang pelamar sebanyak mungkin, tak bedanya dengan perasaan 

Anda yang begitu besarnya menaruh minat dengan jabatan itu. dan pada 

hakekatnya sukses para majikan itu terutama sekali tergantung pada kemampuan 

mereka dalam memilih pembantu yang berkualitas tinggi. Untuk itu mereka 

memerlukan informasi yang sebanyak mungkin.  

 

Perhatikan pula baik-baik hal ini. Dalam menyusun surat lamaran itu diperlukan 

kerapihan. Sebab surat yang rapih akan menunjukan bahwa kepribadian Anda pun 

memiliki sifat yang rapih. Saya pernah membantu seorang kenalan menyusun 

surat lamarannya demikian rapihnya, sehingga ia langsung diterima dan 

dipekerjakan oleh majikannya tanpa menjalani wawancara pribadi lagi. 

 

Apalagi surat lamaran Anda itu sudah lengkap, maka tuliskan atau ketiklah 

keterangan pada bagian depan surat itu: 

Perihal: Surat Lamaran dari Robert K. Smith untuk jabatan  Sekretaris Pribadi  

Direktur Utama P.T.  Blank Company. 

 

Robahlah nama alamat itu sesuai dengan tujuan lamaran yang Anda perlukan. 

 

Surat lamaran pribadi ini perlu sekali untuk menarik perhatian majikan. Tulislah 

surat itu dengan tulisan tangan yang rapih atau ketiklah diatas yang paling bagus 

yang bisa Anda dapatkan, lalu masukan kedalam amplop yang bersih. Akan tetapi 

bila surat lamaran atau keterangan-keterangan itu akan Anda perlihatkan kepada 



beberapa tempat Anda hendak melamar itu, maka hendaklah Anda masukan ke 

dalam sebuah map yang penjilid, yang setiap kali bisa Anda tukar kulitnya sesuai 

dengan keperluan yang dituju itu. Pas foto Anda hendaklah ditempelkan pada 

salah satu halaman dari surat lamaran Anda itu. Ikutilah petunjuk ini dengan 

seksama, dan buatlah tambahan yang diperlukan setiap kali Anda merasa hal itu 

pantas untuk ditambahkan. 

 

Salesman yang sukses senantiasa bersikap seksama. Ia harus menyadari bahwa 

kesan pertama yang ditunjukan itu akan memberi gambaran yang langgeng pada 

seseorang yang menanggapi –nya. Diri pribadi Anda itu juga merupakan satu 

surat lamaran. Kenakanlah pakaian bersih dan rapih, sehingga kepribadian Anda 

itu bisa menawan hati calon majikan Anda itu, yang sesuai dengan corak lamaran 

yang Anda tujukan itu. Apabila Anda memang sungguh-sungguh dalam 

memperoleh pekerjaan itu, maka sudah sepantasnya pula Anda bersifat hati-hati 

dan cermat. Apalagi bila hendak melamar kepada seorang majikan yang 

memerlukan kesan pribadi diri Anda, dan Anda berhasil dalam hal ini, maka Anda 

akan memperoleh tawaran gaji atau penghasilan yang cukup lumayan semenjak 

dari awal dibandingkan dengan cara Anda melamar menurut cara konvensional 

yang biasa saja. 

 

Apabila Anda melamar pekerjaan itu melewati agen periklanan atau biro tenaga 

kerja, maka serahkanlah surat lamaran Anda itu kepada badan perantara tersebut 

untuk melanjutkan atau memasarkan lamaran Anda itu. Hal ini akan banyak 

membantu Anda untuk melakukan pilihan, baik dalam memilih agen perantara 

untuk mencarikan pekerjaan itu maupun memudahkan Anda untuk memilih 

calon-calon majikan yang Anda inginkan. 

 

3. Bagaimana memperoleh kedudukan Tepat yang Anda inginkan itu 

Setiap orang senang menikmati pekerjaan yang ia rasakan cocok bagi dirinya. Seorang 

seniman pelukis senang memainkan ayunan kwasnya dengan  zat warna, seorang ahli 

pemahat patung dengan keterampilan tengannya, seorang pengarang dengan tulisan-



tulisan yang diciptakannya. Orang-orang yang kurang mempunyai talenta tertentu lebih 

senang bekecimpung dalam bidang usaha dagang dan industri. Di Amerika nampaknya 

terbuka banyak sekali kemungkinan bagi seseorang untuk memperkembangkan diri untuk 

menduduki suatu jabatan dari jenis apa saja, mulai dari bidang pertanian atau pengolahan 

tanah, pabrik-pabrik, pemasaran barang-barang dan macam-macam profesi lainnya. 

 

Pertama: tentukanlah dengan tegas jenis pekerjaan apa yang And kehendaki itu, kalau 

pekerjaan itu sudah terisi, maka Anda dapat mengemukakan sesuatu pekerjaan lain 

menurut daya cipta Anda. 

 

Kedua: Pilihlah lingkungan kerja perusahaan atau kantor maupun lingkungan orang-

orang yang Anda ingin bekerja sama. 

 

Ketiga: Pelajarilah tabiat calon majikan Anda itu. Bagaimana kebijaksanaannya dibidang 

kepegawaian, serta kemungkinan-kemungkinan yang terbuka  untuk kemajuan dan hari 

depan Anda itu. 

 

Keempat: Dengan membuat analisa terhadap diri Anda sendiri tentang fakta yang Anda 

miliki dan kemampuan Anda, cobalah gambarkan apa yang bisa Anda tawarkan untuk 

majikan Anda itu. Serta buat rancangan dan cara bagaimana Anda bisa memberi 

keuntungan, pelayanan, perkembangan, gagasan, yang menurut keyakinan Anda bahwa 

Anda bisa mempersembahkannya dengan sukses. 

 

Kelima: Setelah itu lupakan dengan lowongan pekerjaan itu. Jangan Anda hiraukan 

apakah ada lowongan atau tidak. Jangan bersikap seolah-olah Anda meminta-minta, 

“Adakah bapak majikan mempunyai lowongan buat saya?” Tetapi pusatkanlah perhatian 

Anda pada apa yang bisa Anda sumbangan untuk pekerjaan itu. 

 

Keenam: Sekali Anda telah memiliki rencana itu dalam pikiran Anda, maka susunlah 

diatas kertas secara tertib dan rapih gagasan Anda itu secara terperinci. Bila perlu 

mintalah bantuan seorang penulis yang telah berpengalaman dalam hal ini. 



Ketujuh: Serahkanlah susunan gagasan itu kepada pihak orang yang berwewenang 

dalam hal ini, maka ialah yang akan melaksanakan selebihnya. Setiap perusahaan 

memang senantiasa mencari seseorang tenaga kerja yang dapat mempersembahkan 

sesuatu yang berharga, entah itu berupa gagasan, pelayanan , atau koneksi. Setiap 

perusahaan senantiasa membuka pintu bagi sesuatu rencana tindakan yang tegas dan 

gamblang, yang dianggap menguntungkan bagi perusahaan itu. 

 

Prosedur ini tentu saja dapat memakan waktu beberapa hari atau beberapa minggu bagi 

seorang pelamar untuk menunggu, akan tetapi perbedaan waktu itu tidak menjadi soal 

bagi kita. Yang penting ialah hasil yang dibawakannya itu, apakah cukup memuaskan 

ataukah tidak dalam bidang gaji, terbukannya kemajuan, dan dalam soal kemungkinan 

memperoleh pengakuan terhadap diri Anda. Dengan demikian Anda akan mengurangi 

akibat pemborosan tenaga dengan gaji yang kacil. Keuntungan ada banyak, tetapi yang 

terutama sekali ialah bahwa seseorang itu seringkali bisa menghemat waktu antara satu 

sampai lima tahun dalam mencapai sasaran tujuan yang didambakan itu. 

 

Setiap orang yang memulai dengan satu rencana yang tersusun cermat dan matang, akan  

merasakan keuntungannya seperti telah menaiki tangga separoh jalan semenjak dari 

permulaannya 
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