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Salam kenal! Saya Iqbal Fauzi Akbar Firdaus dan, ya, saya suka sekali 

menulis! Saya percaya, saya bisa menuliskan apa saja: formal sampai 

informal, diari sampai esai, cerita pendek hingga konten pemasaran. 

Boleh dibilang, saya adalah seorang pemuda introvert melankolis yang 

"cerewet" lewat tulisan. Saya menumpahkan pemikiran, ekspresi, dan 

dorongan besar kreativitas dalam diri saya sepenuhnya dengan menulis. 

 

Katanya sih makin susah cari orang yang mau kerja (dalam hal ini, nulis, 

of course) dengan profesionalisme, integritas, dan hati. Dengan segala 

kerendahan hati, Insya Allah saya bersedia untuk memberikan itu semua 

untuk perusahaan Anda. So, let me help you! 

 

Assalamu'alaikum! 

mailto:robertsmith@company.com


Kemampuan Saya 
 
 
 

Menulis 90% Kepemimpinan 85% 
  

 

Public speaking dan Presentasi 82% Decision making 72% 
  

 

Manajemen Waktu dan Prioritas  80% Social mapping 78% 
  

 

Berpikir Analitis 85% Diskusi dan Kerja Tim 81% 
  

 
 

Pengalaman 
 

2011 - 2012 

 

Badan Perwakilan 
Mahasiswa 

SEKRETARIS 
JENDRAL 

 

Saya ikut berperan dalam menentukan 

arah kebijakan organisasi, menyalurkan 

aspirasi anggota, memberikan poin-poin 

bahasan dalam diskusi tim, dan 

memantau pelaksanaan hasil diskusi di 

lapangan. 

 
2013 - 2015 

 
2012 - 2013 

 

Pers Mahasiswa 
GENERA 

EDITOR 
 

Saya ikut bertanggung jawab dalam 

melakukan proses editing terhadap 

sekumpulan artikel yang akan diterbitkan 

dalam bulletin fakultas yang terbit setiap 

bulan.. 

 

Pondok Pesantren 
Mahasiswa  

NURUL HAKIM 

KOORDINATOR PUTRA 
 

Saya bertanggung jawab menetapkan 

peraturan-peraturan bagi para santri 

putra dan memastikan mereka bersedia 

mengikuti peraturan yang ada, serta 

menjembatani konflik yang terjadi di 

antara para santri. 

2013 - 2014 

 

Himpunan Keprofesian 
Agribisnis 

 
KETUA DIVISI 

 

Saya ikut bertanggung jawab 

menggariskan program kerja tahunan, 

menyelenggarakan rapat rutin, serta 

menggerakkan anggota untuk ikut aktif 

menyukseskan program-program yang 

telah disepakati bersama. 



Pendidikan 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sarjana Pertanian 

Universitas Padjadjaran, Sumedang, 
Jawa Barat 

 

 

Muballigh 

Pondok Pesantren Wali Barokah, 
Kediri, Jawa Timur 

 

 

 

Pesantren 

Pondok Pesantren Mahasiswa Nurul 
Hakim, Jatinangor, Jawa Barat 

 

 

SMA 

Sekolah Menengah Atas Negeri 
11 Bandung 

 

 

 

SMP 
 

Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 13 
Bandung 

SD 

Sekolah Dasar Negeri Cijagra 2 Bandung 

2005 - 2008 

2008 - 2011 

2013 - 2015 

Oktober - 

Desember 2015 

2011 - 2015 

2003 - 2005 



Antusiasme 
 
 

Saya punya antusiasme yang tinggi akan hidup. Especially dunia pendidikan, agama, sastra, 
kuliner, biologi, pertanian, peternakan, sepak bola, arsitektur, dunia hewan dan tumbuhan, 
keju, pelayanan sosial, seni rupa, anak-anak, anak muda, sulap dan drama. Saya punya 
banyak pertanyaan mengenai topik-topik itu dan tertarik untuk bisa berbagi keingintahuan 

saya itu dengan lebih banyak orang lewat tulisan. 
 
 

       
 
 
 
 

 

 


