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    OBJECTIVE  Saya memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan, instalasi, 

perawatan, dan modifikasi software maupun hardware. Dan mampu 

melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan user untuk memberikan 

rekomendasi mengenai software yang tepat atau melakukan modifikasi 

software sesuai dengan keinginan user. Saya juga memiliki kemampuan 

programming yang baik, diantaranya C++, PHP dan Java dengan 

menggunakan databases MySQL dan Oracle.  

SKILLS & ABILITIES  IT SUPPORT SKILLS ACQUIRED WHILST STDUDYING 

 Kemampuan untuk menyampaikan solusi teknis secara jelas 

dan ringkas 

 Melakukan instalisasi perangkat lunak komputer dan 

melakukan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. 

 Melakukan analisis, diagnosis, dan menyelesaikan 

permasalahan client melalui telepon, email, dan bertatap muka. 

 Cepat dalam menanggapi masalah dan pertanyaan user. 

 Mencari kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang 

dialami user. 

 Menganalisis record problem untuk mencari kekurangan dan 

melihat tren yang berkembang dikalangan user. 

 Membuat dokumentasi dan laporan dengan standard yang 

tinggi. 

 Melakukan testing dan evaluasi teknologi terbaru. 

 Menyiapkan akun baru user mulai dari profile user sampai 

masalah keamanan password. 

 Memantau jaringan agar dapat tersedia untuk semua user. 

 

KEY COMPETENCIES 

 Identifikasi dan menanggulangi masalah performa di dalam 

sistem yang kompleks. 

 Memperbaiki peralatan IT dan mengganti komponen IT. 

 Kemampuan untuk memahami konsep teknikal dengan cepat 

dan mudah. 

 Dapat memberikan saran mengenai masalah yang bersifat 

teknikal. 

 Dapat mengikuti petunjuk tertulis secara akurat dalam 

memperbaiki kesalahan sistem atau membuat sebuah sistem. 

 Fleksibel untuk permintaan lembur. 
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KNOWLEDGE OF   IT MAINTANANCE                                             

 HARDWARE FAULTS 

 NETWORK SUPPORT 

 SAFETY LEGISLATION 

 LOGGING FAULTS 

 MySQL DAN ORACLE 

 IT INFRASTRUCTURE 

 TROUBLESHOOTING 

 JAVA 

 C++ DAN PHP 

 EDUCATION  UNIVERSITAS SUMATERA UTARA                  2008 – 2014 

Sarjana Teknologi Informasi                               Lulus 

IPK                                                                              3.23 

PERSONAL SKILLS   Proaktif bekerja sebagai anggota team. 

 Aktif dalam bertanya dan senang mendengar. 

 Memiliki target dalam meningkat kinerja diri sendiri. 

 Mampu untuk bekerja di bawah tekanan. 

 Mampu menyelesaikan masalah dengan baik. 

 Memiliki kemampuan bicara yang baik untuk semua level. 

 Dapat bekerja dengan baik sebagai team maupun secara 

individu. 

 Terbuka untuk ide-ide yang berbeda baik itu dalam pekerjaan 

dan dalam kehidupan sosial. 

ORGANISASI   Anggota penelitian dan pengembangan di HIMATIF (Himpunan 

Mahasiswa Teknologi Informasi) tahun 2009 -2010. 

 Anggota Remaja Mesjid Baiturrahman (RMB) Lhokseumawe 

tahun 2007-2009. 

 Anggota basket Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi 

Informasi 2009-2014. 

   

 


