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RINGKASAN RESUME

Posisi Terakhir HRD Manager

Tahun Pengalaman 8 Tahun

Fungsi Pekerjaan Terakhir Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas)

Sektor Industri Terakhir Teknologi Informatika (IT)

Level Karier Terakhir Top

Pendidikan Terakhir SLTA / SMEA / STM

Diizinkan Bekerja di Indonesia Ya

Gaji Terakhir Rp10,000,000

Ketersediaan Segera

KETERANGAN PRIBADI

Jenis Kelamin Laki-laki

Umur 21

Tanggal Lahir 15-Apr-95

Kebangsaan Indonesia

Status Pernikahan Lajang

Lokasi Tinggal Bekasi

Kode Pos 50241

Status kediaman Tinggal dengan Orangtua

Jumlah Anak 0

Ras Jawa

Agama Islam

Memiliki Kendaraan Tidak Ada

Memiliki Kartu Kredit None

RINGKASAN EKSEKUTIF

Saya seorang mahasiswa BSI Kalimalang Semester 1. Meskipun saya hanya lulusan SMA namun saya sudah memiliki pengalaman kerja di berbagai macam bidang.

Saya pernah menjadi Top 100 Alexa Rank di dunia maya dan mungkin itu dapat membantu perusahaan tempat saya bekerja dalam menarik minat konsumen dan memperluas

area pemasaran produk perusahaan.

Saya bekerja secara profesional, kreatif, produktif, dan disiplin. Tujuan saya bekerja untuk bisa mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bisa memajukan perusahaan

menjadi yang terbaik di Indonesia. Saya orang yang dapat bekerja secara tim maupun mandiri tergantung dengan tuntutan pekerjaan.

Saya fasih dalam bahasa ingris aktif maupun pasif, saya juga bukan orang yang gaptek tekhnologi untuk dunia software maupun komputer saya menguasai beberapa contoh :

Office, Photo Shop, Corel Draw, Illustrator, 3D Max, Dreamweaver, Codeblock, Visual Basic, Mysql, php to my admin, dan juga notepad ++ dan bahkan program buatan atau pun

rekayasa saya sendiri.

Saya juga mampu membuat website dengan berbagai macam bahasa, mungkin secara mandiri contohnya : C, C++, Pascal, VB, HTML, PHP, Java, XML, dll. saya menggunakan

nya dengan cara saya sendiri. saya memiliki keistimewaan dalam meningkatkan Ranking web secara sehat, cepat, ekonomis, dan juga menakjubkan.

Saya yakin dengan kemampuan dan kualifikasi saya, saya dapat mengembangkan perusahaan anda dan memberikan yang terbaik untuk organisasi anda.

PENDIDIKAN

2008 - 2011

SMAN 16 Semarang, SMA (major: IPA) 

Grade / GPA: 8.7 

PENGALAMAN KERJA

PT. Vanectro Andalan Nusantara
IT - Composser 

1. Membuat Framework PHP Sendiri

2. Membuat Online Store & Company Profile & Kebutuhan Kantor dengan Framework yang sudah dibuat

3. Membuat strategi Internet Marketing Sendiri

4. Memasarkan Produk melalui media Online

5. Mengembangkan Aplikasi Business Sesuai kebutuhan Kantor

6. Bertanggung Jawab pada pengembangan dan juga pemeliharaan bagian IT

7. 

Sep / 2015 - Saat ini

Rp 7000000

PT. Nusantara Wira Perkasa
HRD Manager 

Menyusun, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi anggaran biaya kegiatan secara efektif dan efisien serta bertanggung
jawab terhadap setiap pengeluaran hasil kegiatan

Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengawasan dan melaksanakan evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
oleh perusahaan.

Melaksanakan seleksi, promosi, transfering, demosi terhadap karyawan yang dianggap perlu.
Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan mental,

keterampilan dan pengetahuan karyawan sesuain dengan standard perusahaan.
Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berhubungan dengan rekapitulasi absensi karyawan,perhitungan gaji, tunjangan dan

bonus.

Apr / 2014 - Apr / 2015

Rp 10000000

GSI CCTV
IT Manager 

Pekerjaan Tugas :

Membuat Rencana Pemasaran, melalui tekhnologi

Membuat Sistem Komputer Administrasi Jaringan untuk CCTV

Membuat Program Kerja Akuntansi, Tekhnisi, Stock Gudang, Penjualan, dll

Mengahndel semua permasalahan IT, Jaringan, Online, Offline, dan Perangkat Kerja Lainnya

Melakukan perawatan rutin terhadap program kerja, dan juga perangkat kerja, dll

Mengawasi & Bertanggung Jawab Pemasangan CCTV, dan Sistem Keamanan pada Proyek2 di lapangan

Membantu Operasional Tekhnis di Lapangan Jika memang hal itu dirasa perlu

Tugas Tambahan :

Membuat & Mengelola Website

Mendesain tampilan website

Mengelola hosting dan domain

Upload website ke hosting

Update website

Okt / 2013 - Apr / 2014

Rp 3.800.000



Menyiapkan video dan gambar untuk website

Pemasaran Online. Tanggung jawab kamu adalah dalam meningkatkan kunjungan ke website dan toko online,

dengan menerapkan SEO (Search Engine Optimization) dan tenik pemasaran online lainnya.

Tugas Tambahan

Memperbaiki peralatan kerja seperti laptop dan printer sesuai kemampuan.

Menginstall software yang dibutuhkan dalam pekerjaan.

Membuat desain cover produk, label produk dan desain lainnya.

Membuat dan mengedit video untuk kebutuhan pemasaran atau produksi.

Tugas Tambahan :

1. Menulis isi website sesuai konsep dan kerangka yang diberikan.

2. Mengarang tulisan yang menggugah minat pengunjung website.

3. Menulis isi website yang bisa membuat pengunjung website senang dengan produk atau jasa yang ditawarkan.

4. Membantu dalam menulis ebook, buku, artikel, review produk, berita, artikel dan tulisan lain sesuai kebutuhan

perusahaan.

 

PT Indosat Tbk - Semarang
Senior Channel Management Officer (Free Lance) 

- Menganalisa aasalah Bug, dan juga jaringan Indosat

- Membaca keadaan pasar untuk meningkatkan produktivitas Indosat, dan juga kepuasan Pelanggan.

- Memperbaiki Bug, dan juga melakukan perawatan bulanan pada database, dan juga sistem.

Sep / 2013 - Des / 2013

Rp 7500000

PT. Universal Success Center
Strategy Planner 

Pekerjaan Tugas :

strategic planning me-research 

merumuskan dan menemukan ide dasar/ ide besar dari klien yang kemudian diturunkan pada tim creative untuk dikembangkan lebih lanjut.

setelah mendapatkan pandangan dan pemahaman seputar kebutuhan klien dan product.

menganalisa dan riset market/ kompetitor.

memikiran konseptual perusahaan.

Tugas Tambahan :

Membuat & Mengelola Website

Mendesain tampilan website

Mengelola hosting dan domain

Upload website ke hosting

Update website

Menyiapkan video dan gambar untuk website

Pemasaran Online. Tanggung jawab kamu adalah dalam meningkatkan kunjungan ke website dan toko online,

dengan menerapkan SEO (Search Engine Optimization) dan tenik pemasaran online lainnya.

Tugas Tambahan

Memperbaiki peralatan kerja seperti laptop dan printer sesuai kemampuan.

Menginstall software yang dibutuhkan dalam pekerjaan.

Membuat desain cover produk, label produk dan desain lainnya.

Membuat dan mengedit video untuk kebutuhan pemasaran atau produksi.

Tugas Tambahan :

1. Menulis isi website sesuai konsep dan kerangka yang diberikan.

2. Mengarang tulisan yang menggugah minat pengunjung website.

3. Menulis isi website yang bisa membuat pengunjung website senang dengan produk atau jasa yang ditawarkan.

4. Membantu dalam menulis ebook, buku, artikel, review produk, berita, artikel dan tulisan lain sesuai kebutuhan

perusahaan.

Sep / 2013 - Okt / 2013

Rp 8.500.000

PT. MAS ( Mitra Andal Sejati)
SPM Refiller 

Mengecheck stock barang di toko.

Mengirimkan barang dari gudang ke toko.

Menata barang yang dikirimkan dari gudang di toko.

Mencatat jumlah barang yang rusak untuk di return ke suplier.

Mereturn barang cacat ke gudang return.

Mempromosikan barang dagangan kepada customer.

Menata stock barang di gudang.

Membuat laporan stock bulanan gudang dan juga aktifitas keluar masuk barang.

Membuat laporan penjualan barang di toko.

Jul / 2013 - Sep / 2013

Rp 3.500.000

Prima Scan
Creative Department - Art Director (Free Lance) 

Mencari dan membuat ide serta konsep bagi kampanye iklan produk yang akan dijual kepada klien
Menyusun konsep dan mengeksekusi materi kreatif
Bertanggung jawab pada penulisan naskah dan visual
Mengkoordinir Copywriter dan Art Director dalam menyusun dan mengeksekusi materi kreatif
Memastikan semua selesai dalam kerangka deadline yang sudah ditentukan
Membantu Creative Director mengarahkan tim kreatifnya, dalam menyusun konsep dan mengeksekusi karya kreatif, menjaga

kualitas kreatif, menyusun dan mencapai target kreatif, dan lain-lain.

Apr / 2013 - Sep / 2013

Rp 13000000

Sky Tech Solution Center
Teknisi 

Pekerjaan Tugas :

Melakukan Maintenance Sistem pada kantor client

Membuat Program untuk keperluan kerja

Memperbaiki Sistem yang rusak atau error

Membuat Web untuk kerpeluan perusahaan

Mengoperasikan Web untuk kegiatan perusahaan

Memasarkan Produk Perusahaan secara Online

 Prestasi :

Membuat sebuah sistem mandiri untuk perusahaan guna untuk bertukar data, pengarsipan perusahaan, lalu lintas stok gudang, analisa

laba dan rugi, dll.

Membuatkan program pembantu untuk keperluan perusahaan, contoh : stok gudang, program design grafis, analisis perusahaan, dll.

Meminimalisir pengeluaran perusahaan untuk keperluan iklan

Memasarkan jasa perusahaan secara luas melalui media internet

Membuat sebuah website untuk perusahaan dan dengan rating yang tinggi

Jan / 2013 - Jul / 2013

Rp 1.450.000

Rajawali Borneo.Tbk
Staff IT & Admin Web 

Pekerjaan Tugas :

Melakukan Maintenance Sistem

Membuat Program untuk keperluan kerja

Sep / 2011 - Jan / 2013

Rp 7.500.000



Memperbaiki Sistem yang rusak atau error

Membuat Web untuk kerpeluan perusahaan

Mengoperasikan Web untuk kegiatan perusahaan

Memasarkan Produk Perusahaan secara Online

 Prestasi :

Membuat sebuah sistem mandiri untuk perusahaan guna untuk bertukar data, pengarsipan perusahaan, lalu lintas stok gudang, analisa

laba dan rugi, dll.

Membuatkan program pembantu untuk keperluan perusahaan, contoh : stok gudang, program design grafis, analisis perusahaan, dll.

Meminimalisir pengeluaran perusahaan untuk keperluan iklan

Memasarkan jasa perusahaan secara luas melalui media internet

Membuat sebuah website untuk perusahaan dan dengan rating yang tinggi

RS. THT JL.Tentara Pelajar no 88 Semarang ( Free Lance )
IT Consultant 

Pekerjaan Tugas :

Melakukan pengecekan rutin terhadap sistem komputerisasi RS

Melakukan perbaikan jika terdapat kerusakan pada sistem

Merakit dan merancang alat alat untuk keperluan kerja

Bekerja secara Profeional sesuai dengan bidang pekerjaan, mendengarkan perintah kerja, mengerjakan tugas sesuai apa yang telah

diperintahkan

Menganalisis keperluan dan segera melengkapi keperluan pekerjaan di RS

  Prestasi :

Membuat sebuah sistem mandiri untuk keperluan RS, contoh : Database rumah sakit untuk arsip bulanan RS, lalu lintas file secara online,

dll

Mengurangi biaya pengeluaran rumah sakit dalam pembuatan alat bantu pekerjaan, contoh : Kamera bantu Dr Spec. THT
Merakit berbagai macam piranti pendukung untuk keperluan pekerjaan, contoh : 1 unit komputer beserta alat pendukung lainya seperti

Kamera bantuan, dll.

Apr / 2011 - Jul / 2011

Rp 5.000.000

PT.NAP ( Paruh Waktu )
Staff IT 

Pekerjaan Tugas :

Melakukan Maintenance Sistem

Membuat Program untuk keperluan kerja

Memperbaiki Sistem yang rusak atau error

Membuat Web untuk kerpeluan perusahaan

Mengoperasikan Web untuk kegiatan perusahaan

Memasarkan Produk Perusahaan secara Online

 Prestasi :

Membuat sebuah sistem mandiri untuk perusahaan guna untuk bertukar data, pengarsipan perusahaan, lalu lintas stok gudang, analisa

laba dan rugi, dll.

Membuatkan program pembantu untuk keperluan perusahaan, contoh : stok gudang, program design grafis, analisis perusahaan, dll.

Meminimalisir pengeluaran perusahaan untuk keperluan iklan

Memasarkan rumah secara luas melalui media internet

Membuat sebuah website untuk perusahaan dan dengan rating yang tinggi

Jun / 2008 - Mar / 2011

Rp 3.500.000

Waroeng Si Boy ( Paruh Waktu )
Kasir 

Pekerjaan Tugas :

Menerima uang hasil penjualan warung

Mencatat pemasukan dan juga pengeluaran warung per hari

Membuat laporan keuangan bulanan warung

Menganalisa keuntungan dan kerugian warung per bulan

Feb / 2007 - Jun / 2007
Rp 500.000

KETERAMPILAN (OPSI)

Perangkat Lunak :

1. Ms. Office ( Ahli)

2. Adobe Photo shop ( Intermediate)

3. Adobe Dreamweaver ( Ahli)
4. Notepad ++ ( Ahli )

5. Visual Basic ( Intermediate )

6. 3D Max ( Intermediate)
7. Adobe Illustrator ( Basic )

8. Adobe Dreamweaver ( Profesional/Ahli)

9. Corel Draw ( Intermediate)

10. Ms. Visual Studio (Ahli)

11. Ms. Visual Baic (Ahli)

12. Code Blocks (Ahli)

13. Navicat Pro (Ahli)

14. dll.

Pemrograman Bahasa :

1. HTML/ XHTML (Ahli)

2. Binary ( Basic)

3. Java ( Ahli )

4. PHP ( Ahli)

5. VB Script ( Ahli )

6. CSS ( Ahli )

7. Pascal/ C/ C++ ( Ahli Sekali )

8. Python (Ahli)

9. Ruby (Ahli)

10. Pearl (Ahli)

11. Access (Ahli)

12. dll

Peralatan :

1. Flash Disc Multi fungsi

2. 1 PC

Soft Skill :

1. Perorangan (Mampu memecahkan masalah pekerjaan secara efisien logis dan juga tepat , bekerja secara profesional, disiplin kerja tinggi, dan juga menganalisa kebutuhan,

membuat penyelesaiaan secara tepat)
2. Manajemen ( Melihat kemampuan, Menganalisa keperluan dan juga kekurangan, menetapkan prioritas, menyiasati keperluan dan memperkecil kerugian namun memperbesar

keuntungan, menentukan langkah langkah untuk mencapai tujuan, mengambil langkah untuk kedepan)

3. Ketrampilan Komunikasi sangat baik dalam lisan maupun tertulis

4. Ketrampilan Menyiasati keadaan dengan sangat baik

5. Ketrampilan Administrasi ( Mengetik, Pengarsipan baik )

6. Ketrampilan Berbahasa ( Inggris, Indonesia, Jawa, Jepang, Tagalog)

7. Ketrampilan Distribusi ( Menentukan modal awal untuk mendistibusi sebuah jasa maupun barang, menentukan langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan,

Mengamati keadaan kemudian mengambil tindakan paling effisien untuk bisa mengambil alih alur distribusi sesuai dengan tujuan)  

BAHASA (OPSI)

Spoken: Indonesia, Ingris ( Mampu), Jawa ( Sangat Mampu), Jepang ( Basic)

Written: Indonesia, Inggris, Jawa ( Sangat Mampu)

SITUS WEB PRIBADI (OPSI)



Popazop: http://popazop.com 

TNC: http://tncmediawebsite.co.id 

M2D: http://m2d.asia 

Bersama: http://remo-xp.com 

Vanectro: http://vanectro.com 

http://popazop.com
http://tncmediawebsite.co.id
http://m2d.asia
http://remo-xp.com
http://vanectro.com

