
 

 

PENDIDIKAN 
Nama sekolah /perguruan 

tinggi 
Tahun lulus Gelar IPK Jurusan 

STIKOM  2006 Sarjana/S1  2,99  
Teknik 

Komputer  

 

KEMAMPUAN 

Komputer Aplikasi Perkantoran : Aplikasi Windows Office. 

Web designer : Photoshop,corel draw,dreamweaver,firework 

Web developer :Php,MySql, javascript 

Desktop programming: VB,Delphi,pascal 

Network :windows NT,2000,2003 

Kontrol  mikrocontroller,PLC (festo), system digital, Interface PPI, Hardware PC 

Bahasa Indonesia, Inggris( pasif ) 

 
 
 
 
 
 
 

DATA PRIBADI 

 
 

Nama Yogi Poedyantoro 

Tempat, Tanggal Lahir Kediri,11 0ktober 1980  

Alamat Jl. Babatan indah A11/12 Surabaya 

 081-23292651 

Jenis Kelamin Laki – laki 

Status Perkawinan Belum Kawin 

Kewarganegaraan Indonesia 

Agama Katolik 

Kepribadian  Bekerja Keras, Bertanggung Jawab, Jujur, Penyabar, Dapat Bekerja 

Sendiri Maupun Kelompok, berdedikasi tinggi. 

Hobbi Traveling, Olah raga, Musik. 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 



Lama kerja 
Perusahaan 
(Industri) 

Posisi (Fungsi kerja) Gaji (bulanan) 

Januari 2004 – Juni 2009 
STIKOM 

(Pendidikan) 

koordinator unit 
SSP SMAK 

St.LOuis1 (Pelatih, 
Pendidik) 

Rp 1 juta - Rp 2 juta 

Deskripsi kerja: 
 

 Memimpin 6 orang anggota tim guru komputer untuk mengembangkan kurikulaum T.informasi di SMAK   

St.Louis 1 Surabaya. 

 Mengarahkan dan memotivasi anggota tim guru komputer agar tiap tahun menghasilkan inovasi fasilitas IT 

 Menciptakan dan menerapkan sistem kerja sama yang memastikan hubungan baik antara pihak STIKOM 

dengan SMAK St.Louis I Surabaya 

 Aktif memberikan masukan kepada SSP Stikom mengenai permintaan pasar khususnya di dunia 

pendidikan IT. 

 Meningkatkan ketrampilan anggota tim dalam memberikan materi pelajaran yang update. 

 

 
 

Juli 2009 – Februari 2012 
PT.Taman 
Safari 
Indonesia II 

Chief IT Rp 2,5 juta - Rp 3.5 juta 

Deskripsi kerja: 
 

 Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan memberi masukan pada perusahaan 

mengenai sistem informasi manajemen sesuai dengan Visi, Misi,Quality Policy & Work Instructions. 

 Memberi masukan tentang program EDP dalam kaitannya dengan Kebijakan Perusahaan. 

 Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan cara 

pengembangannya. 

 Merencanakan dan melaksanakan instalasi jaringan komputer terpadu baik perangkat keras/lunak. 

 Mengembangkan SIM yang mendukung sistem pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. 

 Bekerjasama dengan departemen lainnya dalam mengevaluasi SIM yang ada dan sistem pelaporan yang 

diperlukan guna menunjang hasil kerja yang efektif dan efisien. 

 Akfif memberikan usulan mengenai SIM yang ada dan kemajuan yang perlu guna menunjang keputusan 

manajemen. 

 Perawatan hardware, software, data serta jaringan komputer di perusahaan 

 Selalu berusahan mencari cara-cara yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja diri sendiri 

dan bawahan. 

 Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggungjawab. 

 Memastikan seluruh data maupun jaringan komputer berjalan dengan lancar dan tidak ada yang hilang 

ataupun rusak. 

Maret 2012 – Sekarang  PT.Waru Gunung Staff SAP Rp 3,5 juta – Rp 4 juta 

Deskripsi Kerja : 

 Menangani segala permasalahan SAP yang ada di bagian departement Finance dan Costing 

 Membantu proses costing rate setiap produk perusahaan 



 Memonitoring penggunaan GL account yang tersetup pada SAP 

 Membuat program report tambahan jika ada permintaan dari Pimpinan 

 Bertanggung jawab terhadap koneksi jaringan di Departement yang bersangkutan 

 Bertanggung jawag terhadapa pemeliharaan perangkat IT di tempat Departement yang bersangkutan 

 



 



 

 



 



 


