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PENDIDIKAN 

Sarjana Teknik Kimia,  Institut Teknologi Bandung 

Memiliki kualifikasi bekerja dalam tim multidisiplin, menyelesaikan permasalahan secara 
terstruktur, memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan aspek teknik, ekonomi, sosial dan 
lingkungan di sektor industri guna meningkatkan nilai tambah dari berbagai sumber daya 
yang tersedia.  
IPK 3.67 dari 4.00 

Tahun kelulusan: 

2015 

PENGALAMAN KERJA DAN ORGANISASI 
 

Asisten Dosen dalam Pelaksanaan Proyek, Institut Teknologi Bandung (2015) 
Terlibat dalam pelaksanaan penyusunan studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik swasta di Jakarta. 
Berhasil mengevaluasi aspek teknik dan ekonomi dalam berbagai skenario instalasi pembangkit listrik yang 
mungkin diimplementasikan.  
 

Founder Nasi Ummi Catering (2015) 
Memberikan kesempatan kepada para asisten rumah tangga di sekitar tempat tinggal untuk meningkatkan taraf 
kesejahteraannya dengan membuka wirausaha di bidang pangan. Berhasil mempelajari bisnis, pemasaran, 
manajeman, dan operasional secara otodidak serta meningkatkan pendapatan para pegawai hingga 200% dari 
pendapatan aslinya.  
 

Intern di Kerjasama Operasi (KSO) Sucofindo – Surveyor Indonesia (2014) 

Terampil dalam kegiatan verifikasi ratusan data impor bahan kimia termasuk ke dalamnya kaca lembaran, 
prekursor, cakram optik, dan kosmetik dari seluruh dunia seperti Amerika, Inggris, Cina, dan Brazil dalam 
waktu 3 minggu. Berhasil mengusulkan konsep  “Paperless” sehingga berhasil menghapuskan kebutuhan 
pemakaian kertas hingga 50.000 lembar tiap minggu.  
 

Intern di PT Semen Tonasa V (2014) 

Kerja praktek di pabrik semen terbesar di kawasan Timur Indonesia selama 1,5 bulan dan mendapatkan 
predikat Sangat Baik dalam menyelesaikan permasalahan nyata di dalam operasi pabrik yakni “Penentuan 
Korelasi Empirik Panas Reaksi” dan “Evaluasi Performa Gas Conditioning Tower GCT-01 PT Semen Tonasa V”. 
Aktif dalam diskusi serta peninjauan lapangan bersama karyawan, engineer, dan operator terkait.  
 

Local Committee Vice Director Outgoing Global Internship Program AIESEC LC Bandung - ITB 

(2013/2014) 

Aktif berkontribusi dalam organisasi pemuda nonprofit terbesar di dunia dengan melakukan riset pasar dan 
memfasilitasi mahasiswa ITB pada umumnya untuk memiliki pengalaman professional di kancah internasional. 
Berhasil meningkatkan jumlah peserta exchange hingga 300% dalam 1 tahun. 

 

PENGHARGAAN AKADEMIK  
Juara 4 Indonesian Prrocess Metallurgy Student Paper Competition (2014) 

Sukses bersaing dengan 60 peserta lomba karya ilmiah dari berbagai universitas dan institut di Indonesia. 
Karya ilmiah yang berjudul Kajian Teknologi Ekstraksi Bitumen dari Asbuton untuk Memproduksi Modifier Aspal 
ini, tak hanya berhasil masuk pada 5 posisi teratas, namun juga kembali mengungkap potensi kekayaan alam 
eksklusif Indonesia yang kurang mendapat perhatian dengan membahas aspek teknik dan ekonomi .  

 

Finalis Technical Powerpoint Presentation on NACES (2014) 

KEMAMPUAN EKSTRAKURIKULER 
Bahasa Inggris  

Komputer 

 

Baik dalam bicara dan menulis (IELTS 6.5/9.0) 

Sangat baik dalam operasi Ms. Office, Adobe Photoshop, dan Windows Movie Maker 

Baik dalam operasi  ASPEN HYSYS dan COMSOL Multiphysics  

Pemula dalam operasi MATLAB, C++, FlexPDE, dan ASPEN Plus  

Menjadi satu-satunya delegasi Indonesia yang mengalahkan peserta dari berbagai universitas di Malaysia 
dalam ajang kompetisi presentasi tahunan dan ternama di Malaysia. Dengan membawakan presentasi berjudul 
Produksi Hidrogen pada Reaktor Saluran Mikro dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Bioethanol sebagai Energi 
Baru Terbarukan, tim berhasil memukau audiens dan dewan juri yang berasal dari berbagai latar belakang 
disiplin ilmu.  


