
 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi Personal 

Nama Panggilan  : Edwin 

Jenis Kelamin   : Laki – Laki 

Jurusan/Angkatan  : Ilmu Komputer/2013 

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Mei 1995 

Alamat (Domisili)  : JL.Setiakawan Barat No.30 ,Gambir,Jakarta Pusat 

Alamat (Saat Ini)  : JL.Setiakawan Barat No.30 ,Gambir,Jakarta Pusat 

Golongan Darah  : O 

Nomor Telepon/Ponsel : 089695540136 

E-mail    : edwin.aditya@ui.ac.id 

Twitter/Facebook  : @Edwinrach18/ facebook.com/edwinthestar 
 

 

 

Tentang Dirimu 

Motto Hidup   : “Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji” 

Makanan Kesukaan  : Olahan Tahu/Tempe 

Buku yang Disukai  : Perang Akhir Zaman, karya Abu Rabbani 

Idola dan Alasan  : Salahudin Al Ayubbi, saya takjub dengan kecerdasannya 
dalam berperang, dan juga kerendahan hatinya 

Hobi    : Baca Buku/Artikel, 

Cita-cita   : Presiden, Programmer 

Lama Mentoring  : 2 Tahun 

Nama dan No. HP Mentor : Yunan Ari Yuwono(FTUI 2010), No.HP Lupa 

Pilihan Departemen/Biro : 1. Pengmas 2. Syiar 
 

 

  

 

CURRICULUM VITAE 
Edwin Aditya Rahman 



 

 

 

Pengalaman Organisasi 

No Nama Organisasi Jabatan Tahun 

1 MPK SMAN 4 Jakarta  Komisioner  2011 – 2013(awal) 

2 Rohani Islam SMAN 4 Jakarta ILC 2011 – 2013 

3    

Tabel dapat ditambahkan jika kurang 

 

Pengalaman Kepanitiaan 

No Nama Acara Jabatan Tahun 

1 Pesantren Kilat SMAN 4 Jakarta Wakil Ketua               2011 

2 HUT SMAN 4 Jakarta Staff Perlengkapan                                            2011 

3 Pentas Musik SMAN 4 Jakarta Staff Keamanan               2011 

4 Idhul Adha SMAN 4 Jakarta                  Staff Perlengkapan               2012 

5 Pemilihan OSIS SMAN 4 Jakarta    Ketua Logistik               2012 

6  LDKO SMAN 4 Jakarta Staff Perlengkapan               2013 

Tabel dapat ditambahkan jika kurang 

 

Prestasi/Lomba yang Diikuti 

No Prestasi/Lomba Tahun 

1                            NetQuiz UPN Veteran Jakarta                2011 

2                               OSN TIK Tingkat Sekolah                                        2012 

3            Cerdas Cermat Maulid Nabi Muhammad SAW                2013 

Tabel dapat ditambahkan jika kurang 

 

Analisa SWOT Kamu 

Rincian Penjelasan 

Strengths : Saya adalah orang yang mempunyai semangat, mau belajar. Saya akan 

selalu akan berusaha datang tepat waktu bila dibutuhkan, saya akan 

cemas bila lewat dari waktu yang ditentukan. Saya dibesarkan di keluarga 

yang islami/taat agama 

Weaknesses : Rumah saya cukup jauh, karenanya saya tidak bisa pulang terlalu malam. 

Saya orangnya moody, kadang ada sesuatu yang bisa membuat saya 

down. 

Opportunities : Saya akan lebih mudah beradaptasi dengan keluarga FUKI karena saya 

sudah mendapat pengetahuan agama sejak kecil. 



 

 

Threats : Saya menggunakan transportasi KRL dimana jadwal KRL kadang berubah-

rubah tanpa sepengetahuan. 

 

 

Rencana Kamu* 

Setahun Kedepan : Bisa Ngoding dengan lancar, Menguasai beberapa bahasa 
pemrograman, Menghapalkan satu Juz Alquran, Bisa membuat 
Apps/Sesuatu yang berguna bagi maysarakat 

Setelah Lulus  : Cari Kerja, Menuntut Ilmu lagi kalau ada kesempatan, Membuat 
Lapangan Kerja Sendiri 

*Urutkan dari yang paling prioritas 

  



 

 

Pertanyaan Essay 

 

1. Ceritakan tentang dirimu dalam 2-3 kalimat, serta jelaskan karakter dan kepribadian 

kamu! (pengalaman, uraian, atau titik balik kamu, minimal 100 kata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hal yang kamu harapkan dalam kerja sama tim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hal yang tidak kamu harapkan dalam kerja sama tim? 

 

 

 

 

 

 

Saya orangnya Midtrovert (antara intro dan extrovert, tapi condong ke 

introvert), ramah, rajin dan malas pada kondisi tertentu, moody, hobi saya membaca 

buku/artikel terutama yang berbau politik dan konspirasi, selain itu saya juga suka 

bermain game terutama yang bergenre tycoon/simulation, karena saya bisa belajar 

banyak dari game bergenre tersebut, terutama manajemen uang dan waktu. 

Semenja saya kuliah, saya menjadi seorang deadliner, menurut saya, hal ini 

terjadi karena cukup banyaknya waktu luang yang ada, sehingga saya terbawa oleh 

arus kemalasan yang ada dalam diri saya. Meskipun begitu, ketika saya 

berada/mengurus dalam suatu acara, atau pada kondisi yang dibutuhkan, saya selalu 

datang ke tempat tersebut on time. 

 

 Ketika saya bekerja dalam sebuah tim, yang saya harapkan adalah kekompakan 

di antara anggota-anggotanya, kerja sama yang baik, dan persamaan hak dan 

kewajiban antara seluruh anggota tim.  

 

 

 Yang saya tidak harapkan dalam sebuah tim adalah perilaku bossy, baik dari 

ketua tim maupun diantara anggota tim. Juga saya tidak suka adanya orang yang 

bermalas malasan dalam sebuah tim. Dan juga saya tidak suka dengan adanya sebuah 

tim di dalam tim dalam konotasi negatif. 



 

 

 

4. Apa yang kamu lakukan saat sedang down/lelah/futur? Hal apa yang dapat 

mengembalikan semangatmu? 

 

 

 

 

 

 

5. Organisasi/Kepanitiaan apa yang rencananya/sudah kamu ikuti (selain FUKI)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apa yang kamu harapkan dari FUKI? Serta dari kadept dan wakadept bidang kamu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hal saya harapkan dari pemimpin saya adalah mereka dapat menjadi pemimpin 

yang baik, dapat menganalisa kemampuan anak buahnya, berusaha dekat dengan anak 

buahnya,adil, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap suatu pekerjaan 

dan terhadap anggota yang dipimpinnya. 

 Ingat Allah, mencoba untuk memotivasi diri sendiri dengan hal yang 

menyenangkan, mencoba untuk melihat apa yang akan saya dapatkan setelah selesai 

mengerjakan pekerjaan tersebut. 

 Organisasi/Kepanitiaan yang telah saya ikuti mungkin telah disebutkan diatas, 

terdiri dari acara-acara sekolah, acara OSIS dan juga acara PHBI, dan juga organisasi 

seperti MPK dan juga Rohani Islam, juga sebelumnya saya pernah aktif mengikuti 

kegiatan kepramukaan selama 3 tahun pada saat SMP. 

 Organisasi/Kepanitiaan yang rencananya akan saya ikuti mungkin dalam waktu 

dekat ini Insya Allah saya ingin mencoba untuk mendaftar di OpRec BEM Fasilkom UI, 

dan juga kalau mungkin ada kesempatan, Insya Allah saya ingin bergabung menjadi 

volunteer di ACTForHumanity. 


