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I. OBJEKTIF 

Dunia organisasi bukan menjadi hal baru bagi saya, bagi sebagian orang mungkin ini 

menjadi sebuah hambatan dan sebuah kesibukan yang mengganggu dan membosankan. 

Namun bagi saya, organisasi bukan hal yang digambarkan seperti itu, bagi saya berada di 

sebuah organisasi adalah sebuah keinginan dan kewajiban. 

Bagi saya dalam organisasi, itu dapat memberi kita banyak pelajaran baru selain hal 

formal yang kita pelajari, misalnya saat saya menjabat ketua Osis di SMA , tentu 

pengalaman menangani masalah, mengambil keputusan, tidak kita dapatkan kala belajar 

formal di SMA. Sehingga tentulah sangat bermanfaat terutama dalam membangun 

karakter kita. 

 Selain itu organisasi selalu dapat menjadi jembatan dalam keluarga yang baru, 

mungkin kita bisa mendapat relasi dan juga teman teman yang nantinya akan menjadi 

sebuah keluarga baru yang saling melengkapi, misalnya kita bisa bekerja sama dengan 

kakak kelas yang dulunya mungkin jauh menjadi dekat kedekatannya. 

 Saya juga yakin bahwa dengan pengalaman saya dan pastinya saya mohon 

bimbingan dari kakak-kakak semua yang telah lebih dulu berada di Student Board untuk 

mendukung saya dengan mengajarkan saya cara berorganisasi dengan baik dan tepat 

dalam universitas, saya yakin bahwa saya mampu memberikan banyak kontribusi 

kepada organisasi yang akan saya masuki dan saya geluti.  

 Dengan dukungan kakak pembina dan pastinya self confidence , dedikasi, komitmen, 

saya yakin bahwa saya bisa memberikan yang terbaik untuk bersama sama mewujudkan 

visi dan misi student Board Prasetiya Mulya bersama sama.  

II. PENDIDIKAN 

2011-2013 (SMA DHARMA SUCI) 

Jurusan  : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

NUAN : 7,8 

III. PENGALAMAN KERJA 

- MC, Free Lance sweet 17th party 

Tanggung jawab memimpin acara sampai selesai. 

- Part Timer Vegetus Vegetarian Restaurant, Muara Karang 

Memiliki tanggung jawab untuk melayani konsumen dan melakukan input ke bagian 

kitchen serta menjadi penghubung informasi dengan pelanggan. 

- Temporer MC and Marketing PT. BERCA SPORTINDO, League Lead The Way Pekan 

raya Jakarta 2014. 

Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan MC terhadap segala kegiatan 

League selama pekan raya Jakarta 2014. Membantu memasarkan produk, 

memancing pelanggan dengan hal menarik dan promosi serta melakukan entertain 
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yang mampu membuat pelanggan masuk, serta bertanggung jawab terhadap 

tercapai atau tidaknya Target penjualan PT. BERCA. 

   

IV. PENGALAMAN ORGANISASI 

- 2011-2012 OSIS HUMAS (public relations) SMA DHARMA SUCI 

Mencari sponsor, menjalin hubungan dengan sekolah dan teman 

teman sekolah . 

- 2012-2013  Ketua OSIS SMA DHARMA SUCI 

Menjamin semua kegiatan OSIS sesuai dengan Program Kerja 

berjalan baik dan lancar. 

- 2011-2012  Dharma Debate Society (anggota ekstrakuler debat) 

Mengikuti kegiatan debat dengan baik. 

- 2012-2013 Dharma Debate Society (Human Training and Development division) 

Melakukan pelatihan dan training terhadap debaters baru dan 

mengembangkan potensi mereka untuk menjadi debaters yang jauh 

lebih baik. 

- 2013-2014 Dharma Debate Society (Bendahara) 

Menampung keuangan dan mengatur keuangan dalam organisasi. 

- 2010-2012 Sekolah Minggu Vihara Dharma Suci (kerohanian) 

Memastikan selalu kegatan berjalan baik dan rapi 

- 2012-2014 Sekolah Minggu Vihara Dharma Suci ( Acara dan Public Relations) 

Memikirkan inovasi acara dan ragam acara setiap minggu untuk 

menarik minat anak anak datang ke vihara. 

- 2009-2011 Muda Mudi Vihara Dharma Suci (Kerohanian) 

Memastikan kegiatan ibadah rapi dan ada pemimpin. 

- 2011-2012 Muda Mudi Vihara Dharma Suci (Absensi) 

Melakukan Survei dan absen peserta setiap minggu dan merekap 

untuk menentukan setiap kebijakan baru yang diambil. 

- 2012-2013 Muda Mudi Vihara Dharma Suci (Public Relations) 

Menjadi hubungan masyarakat, mengundang penceramah, dan 

memikirkan acara inovatif. 

- 2013-2014  Muda Mudi Vihara Dharma Suci (Vice President / wakil ketua) 

Memastikan hal yang berada dibawah kontrol tetap berjalan 

semestinya setiap minggunya. 

- 2010-2012 GRUP BASKET DAVICI (muda mudi vihara dharma suci) 

 

V. PENGHARGAAN 

*2004, 2005, 2006, 2007 Harcourt International Speech Contest 

*2004, 2005, 2006, 2007 Harcourt International Speech Contest 

*2004, 2005, 2006, 2007 Harcourt International Speech Contest 

*2004, 2005, 2006, 2007 Harcourt International Speech Contest 

*2nd Champion Debate Marie Joseph 2010 

 *2nd champion SMAN 33 debate cup 2010 

 *2nd champion Internal Debate Competition DHS 2010 



*6th champion FEKSI Kementrian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Debate 

Competition 2011  

 *1st Champions DEBUT UNIVERSITAS TARUMA NEGARA 2011 

*3rd CHAMPIONS DEBATE OF LAW Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)  

SALATIGA  

 *2nd Champions Debate Competition T'Artic Tarakanita 2 (2013)  

 *2nd Champions ATMACORDIS Atma Jaya ENGLISH DEbate coMpetition 2013 

 *BEST SPEAKER SMAN 1 TANGeRANG English Debate Competition 2013  

 *Juara 2 Lomba Waisak Dharma Suci kategori reporter 2009 

 

VI. BAKAT & MINAT 

Personal Skills : Language 

 English 

 Basic in Mandarin 

 Indonesian 

  Skills 

 Public Speaking 

 Microsoft word, excel, power point 

 Basic Of Photoshop 

   

Minat  : Bergabung dalam Student Board di dalam divisi PUBLIC RELATION 

dan MC. 

 

VII. HOBBY  

Olahraga dan berbicara 

Dimana disini saya menyukai sejumlah aktivitas olahraga layaknya basket, 

bulutangkis, sepak bola. Namun bagi saya public speaking dan berbicara tetap 

menjadi passion saya yang menjadi hobi saya. 

 

VIII. PENUTUP 

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa 

paksaan, dengan ini juga saya menjamin bahwa semua data yang diberikan adalah 

kebenaran dan saya siap menanggung konsekuensi jika ternyata data yang saya 

berikan tidaklah benar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Jakarta, 19 Agustus 2014 

Hormat saya, 

 

  Enrico 
Enrico Chendrawiguna 



 

      


