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ANDI SISWANTO 
Jalan Cherry No. 60 

RT. 003/RW. 004, Kel. Parung Serab, Kec. Ciledug 

Tangerang - 15153 

 

 0812 8044 6526 

 andisis92@gmail.com 

 

Data Pribadi  Jenis Kelamin      :  Laki – laki 

Tempat, Tanggal Lahir    :  Kebumen, 2 Juni 1992 

Status Pernikahan    :  Sudah Menikah 

Gaji yang diharapkan IDR 5.500.000,- 

Pengalaman Kerja Junior Programmer, PT. Mynts Solusindo 
Cideng, Jakarta Pusat — Mei 2012 – November 2012 

Perusahaan yang bergerak di bidang IT yang fokus kepada pembuatan website 

e-commerce. 

 
Job Description 

● Pada perusahaan ini saya diajarkan tentang  HTML, CSS, PHP, MySQL 

dari dasar. 

● Setelah menguasai dasar dari HTML dan CSS saya mulai mengerjakan 

slicing PSD ke HTML. 

● Saya juga ditugaskan membuat design website untuk client. 

● Setelah saya menguasai dasar PHP dan MySQL saya mulai membuat 

web e-commerce untuk client. 

● Karena saya memiliki sedikit pengalaman dalam hal SEO maka 

perusahaan munugaskan saya untuk melakukan optimasi website yang 

telah dibuat agar lebih SEO Friendly. 

● Pada perusahaan ini saya juga belajar sedikit tentang Yii Framework dan 

Bootstrap. 

 

Web Programmer, PT. Advantel Nusantara 
Menteng, Jakarta Pusat — Desember 2012 – Februari 2014 

Perusahaan IT yang baru berdiri pada awal tahun 2012, yang bergerak di bidang 

Telekomunikasi yang bekerja sama dengan TELKOM dan TELKOMSEL. 

 
Job Description 

● Karena perusahaan ini baru berdiri dan karyawan masih sedikit jadi di 

perusahaan ini saya juga berperan sebagai IT Support untuk membantu 

permasalahan teknis & non teknis yang ada dikantor. 

● Selain itu saya juga mendapatkan tugas untuk membuat dokumentasi 

project-project yang pernah dikerjakan. 

● Pada perusahaan ini saya juga belajar tentang OS Linux dan membantu 

instalasi server menggunakan CentOS. 

● Selain itu saya juga mendapatkan tugas untuk melakukan konfigurasi 

server yang telah di install CentOS. 

● Membuat aplikasi laporan keuangan dalam bentuk web. 

● Melakukan testing aplikasi ndroid dan iOS yang dibuat oleh perusahaan. 
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● Selain melakukan testing saya juga ditugaskan untuk membuat aplikasi 

laporan log dari aplikasi android dan iOS tadi dalam bentuk web. 

 

Web Developer & SEO Specialist, Ad.Graph Project 
Ps. Minggu, Jakarta Selatan — Maret 2014 – September 2015 

Perusahaan yang berdiri dari tahun 2012, yang bergerak di bidang IT Consultant 

dan Pengembangan Bisnis Online meliputi pembuatan website, toko online, 

company profile, design grafis, pemasaran produk dan SEO. Sekarang sudah 

berganti nama menjadi Studio27 

 

Job Description 

● Disini saya mengerjakan SEO untuk client. 

● Membuat CMS Toko Online sendiri untuk client. 

● Membuat website untuk client. 

● Maintenance website-website client. 

Pendidikan Terakhir SMK Pelayaran Samudera Cilacap 
Cilacap — 2007 - 2010                                                                                                                           

Sekolah pelayaran militer yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah. 

Kemampuan ● jQuery Mobile 

● Responsive Design 

● Photoshop 

● SEO 

 

● Materialize CSS 

● PHP 

● MySQL 

● JavaScript 

● jQuery 

● HTML  

● CSS 

● HTML5 

● CSS3 

● Bootstrap 

Portfolio Website ● http://msports.net 

● http://marlinmediaindonesia.com 

● http://custom.co.id  

● http://kaospolos.co.id  

● http://polos.co.id 

● http://studio27.id 

● http://predictors.msports.net 

● http://sugarbooger.id 

● http://www.mascoal.co.id 

● http://wbs.kemendesa.go.id 

Portfolio SEO ● http://coffeebeanery.com.au  

Keyword (Google.com.au) : 

 Coffee Beanery 

 Cafe Blend Coffee Beans 

● http://polos.co.id  

Keyword (Google.co.id) : 

 Kaos Polos 

 Kaos Polos Murah 

 Jual Kaos Polos  

 Kaos Polos Berkualitas 

 

● http://kaospolos.co.id  

Keyword (Google.co.id) : 

 Kaos Polos 

 Kaos Polos Murah 

 Jual Kaos Polos 

 
 

 

 

 

*Tidak semua portfolio saya cantumkan karena menyangkut privasi perusahaan dan beberapa sudah tidak aktif. 

*SEO terakhir di cek pada tanggal 17/09/2015 
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