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RINGKASAN RESUME

Posisi Terakhir Penulis dan Periset lepas

Tahun Pengalaman 7 Tahun

Fungsi Pekerjaan Terakhir Analisa Bisnis / Analisa Data

Sektor Industri Terakhir Pendidikan

Level Karier Terakhir Senior

Pendidikan Terakhir SLTA / SMEA / STM

Diizinkan Bekerja di Indonesia Ya

Gaji Terakhir Rp2,500,000

Gaji yang diharapkan Rp3,000,000, Bisa Dinegosiasikan

Ketersediaan Segera

KETERANGAN PRIBADI

Jenis Kelamin --

Umur --

Tanggal Lahir --

Kebangsaan Indonesia

Status Pernikahan Lajang

Lokasi Tinggal DKI Jakarta

Kode Pos 16431

Status kediaman Sewa

Jumlah Anak 0

Ras Lainnya

Agama Islam

Memiliki Kendaraan Tidak Ada

Memiliki Kartu Kredit None

RINGKASAN EKSEKUTIF

saya Finsa E. Saputra, seorang penulis lepas. domisili depok. medio 2009, saya memulai pekerjaan sebagai Ghost Writer. berbagai penelitian independen atas nama institusi

ataupun perorangan saya kerjakan. hingga tahun 2015 saya berhenti demi menyambut tantangan bekerja di tempat lain. saya sangat termotivasi. meskipun tanpa gelar sarjana,

saya seorang yang kreatif, punya daya hidup besar, integritas, dan memiliki semangat untuk belajar bidang di luar latar pendidikan saya. saya pernah mengenyam pendidikan di

jurusan Sastra Indonesia Universitas Airlangga. karena terpanggil telah melakukan pengkhianatan sumpah akademis saya, menyangkut pekerjaan sebagai ghost writer, maka

saya memutuskan untuk keluar. meskipun, selama perkuliahan saya merupakan salah satu mahasiswa penerima bea siswa. beberapa mantan dosen saya dapat dimintai

refrensi mengenai kapabilitas kemampuan saya belajar dan menulis. bila diperlukan. selama kuliah, saya mengemban tanggung jawab berbagai jabatan strategis di badan

organisasi kemahasiswaan. salah satunya ketua himpunan mahasiswa, ketua dewan pertimbangan organisasi, dan anggota divisi pengembangan minat dan bakat. saya

keranjingan terhadap tantangan. saya pernah tersesat di gunung Argopuro dan bertahan hidup. saya seringkali menerima pesanan penulisan dan data statistik dari berbagai

macam bidang. saya dapat bekerja sama dengan baik, mempelajari situasi, menganalisa data, berpikir sistematis, dan mampu beradaptasi dengan tekanan deadline yang tinggi.

semua itu keterampilan (serta bakat) saya, yang diperoleh melalui proses panjang menjadi seorang ghostwriter. saya siap menerima pekerjaan dan tantangan. terima kasih.

PENDIDIKAN

2007 - 2012

Universitas Airlangga, tidak lulus (major: Sastra Indonesia) 

Grade / GPA: 3,01 

2004 - 2007

SMA Negeri 10 Surabaya, Ilmu Sosial (major: Ilmu Sosial) 

PENGALAMAN KERJA

Partikelir
Periset dan Penulis Lepas 

saya melakukan riset di berbagai ranah ilmu sosial sejak tahun 2010. spesialisasi di linguistik, ilmu sosial, dan kemanusiaan. beberapa riset

untuk kalangan terbatas dan rahasia karena situasi perjanjian kontrak kerja.

Apr / 2010 - Saat ini

Rp 2500000

KETERAMPILAN (OPSI)

saya seorang penulis, film maker independen amatir, ilustrator manual, dan periset. saat ini sedang bekecimpung di dunia sastra, film, laboratorium film analog, dan drawing.

Periset sejak 2010.

BAHASA (OPSI)

Spoken: Indonesia

Written: Indonesia


