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(+62) 08561822015

lutfi_abdullah06@yahoo.com

28 years old

Palembang, Sumatera

Selatan

Expected Salary :

IDR 8.000.000

Experience 6 years

Previous Interior Designer
PT AMANAH KAWAN LAMA

Education ISI SURAKARTA
 Bachelor's, Design/ Creative (2009)

Nationality Indonesia

May 2012 - Present

(2 years 8 months)

Kitchen and Wardrobe Designer

PT VIVERE MULTI KREASI  |  Jakarta Raya, Indonesia

Bergabung dalam divisi Design and Development VIVERE GROUP yang fokus pada pengembangan desain lama dan serta 

membuat desain-desain baru khusus pada department Kitchen dan Wardrobe, berupa desain yang laku di pasaran level menengah 

ke atas untuk beberapa tahun ke depan.

Job deskripsi yang diemban berupa konsep desain, gambar visual 3D, membuat detail gambar kerja, mencari material yang 

digunakan dari supplier-supplier di pasaran, menghitung harga pokok penjualan serta harga jual nantinya.

Selain itu, ikut serta membantu pembuatan showroom (Perencanaan/Renovasi dan pengawasan di lapangan) VIVERE yang 

kaitannya dengan display kitchen dan wardrobe. Mulai pemilihan bahan material, konstruksi dan fitting furniture display.

Monthly Salary IDR 6.500.000

Dec 2010 - May 2012

(1 year 5 months)

Interior Designer

PT AMANAH KAWAN LAMA  |  Jakarta Raya, Indonesia

Sebagai karyawan pertama saat mendirikan perusahaan ini, bisa disebut singel fighter, dengan beban tugas yang cukup berat yaitu 

mulai membuat konsep desain berdasarkan ide dan gagasan saat pertama kali meeting dengan customer, memvisualkan gambar 

guna mempresentasikannya, membuat detail gambar kerja utk tukang, membuat hitungan anggaran biaya serta harga jual ke 

customer, dan pengawasan saat mewujudkan gambar desain menjadi bentuk barang jadi yang siap digunakan oleh customer.

Keterbatasan pelanggan pada awal berdirinya perusahaan ini, menuntut berpikir untuk meng"goal"kan sebuah proyek dari segi 

marketing, kualitas barang jadi, dan pelayanan yang memuaskan bagi customer.

Penuntasan masalah konstruksi saat pemasangan di site, dan perhitungan keluar-masuk uang ke perusahaan menjadi salah satu 

tugas yang dikerjakan juga.

Monthly Salary IDR 4.000.000

Aug 2009 - Dec 2010

(1 year 4 months)

Interior Designer

PT TATA GRAHA LESTARI  |  Jakarta Raya, Indonesia

Saat diterima di perusahaan ini, berdasarkan coba-coba melamar pekerjaan di jakarta, menjadi satu-satunya karyawan dengan 

lulusan pendidikan spesifik ke Desain Interior, karena karyawan yang lainnya adalah lulusan sarjana Arsitektur.

Berbekal ilmu yang didapat selama di perkuliahan, adapun tugas yang diemban adalah memvisualkan 3D interior dan membuat 

gambar kerja konstruksi untuk kebutuhan proyek furniture, fokus di divisi interior dan furniture.

Selain membuat gambar di belakang meja, pengawasan di workshop juga menjadi makan sehari-hari, berkomunikasi dengan team 

tukang, bisa dibilang penghubung antara gambar kerja dari kantor ke workshop furniture yang tempatnya tidak jauh dari kantor. 

Serta check on site dan pengawasan saat pemasangan di site.

Monthly Salary IDR 2.500.000
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U Additional Info

Expected Salary IDR 8.000.000

Preferred Work Location Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jakarta Raya

Other Information

P About Me

 

 

Bermodalkan skil menggambar dan memvisualkan 3D interior dan arsitektur, dari Surakarta berangkat ke Jakarta utk bersaing di dunia kerja, lulus bulan juli 2009 di 

terima kerja di bulan agustus 2009. 

Pertama kali kerja, dipercaya sebagai satu-satunya karyawan yang ditugaskan memvisualkan 3D interior dan furniture, serta menjembatani antara gambar kerja yang di 

buat kantor ke tukang yang ada di workshop. Perusahaan ini baru berkembang dengan beberapa karyawan saja. Meski demikian, fasilitas peralatan kerja dan skill 

tukang sudah mumpuni, sehingga hasil product yang dihasilkan sudah cukup baik dan bersaing di pasaran.

Satu tahun berjalan bekerja di Jakarta dengan tambahan skill gambar yang dimiliki serta pengalaman berhadapan dengan customer dan tukang membuat lebih 

tertantang kembali dengan tawaran utk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan basic interior furniture yang dimiliki. 

Meski mendirikan perusahaan bersama, namun saya memposisikan diri sebagai karyawan biasa dengan keterbatasan biaya utk menanamkan saham. Saya menjadi 

singel fighter utk membuat visual 3D, mempresentasikan ke klient tentang spesifikasi bahan dan material yg digunakan, membuat gambar kerja ke tukang, dan 

menghitung kebutuhan bahan serta biaya modal dan harga jual ke customer.

Keterbatasan pelanggan pada awal berdirinya perusahaan ini, menuntut berpikir untuk meng"goal"kan sebuah proyek dari segi marketing, kualitas barang jadi, dan 

pelayanan yang memuaskan bagi customer.

Berjalan 2 tahun menghandle perusahaan yang baru ini, meski menjadi keryawan biasa, namun pengambilan keputusan yang terbaik menjadi tanggung jawab.

Tidak cukup disitu, ternyata pengalaman untuk membuat perusahaan dari nol yang bergerak dibidang konsultan dan kontraktor interior, tidak membuat puas. Tawaran 

untuk lebih fokus pada desain dan pengembangan sebuah produk furniture, membuat utk lebih bisa mengutamakan detail dalam gambar kerja konstruksi dan desain 

visual 3D. 

Spesifik di kitchen, wardrobe dan furniture menjadikan pribadi yang lebih teliti dalam mendesain, mulai dari pemilihan bahan, sampai masalah konstruksi. Apalagi produk 

yg di desain harus laku dijual di pasaran, ini sebuah tantang besar.

Bergabung dengan perusahaan besar dengan management SAP yang sistematis membiasakan diri bekerja secara team.

 

2009 ISI SURAKARTA

Bachelor's Degree in Art/Design/Creative Multimedia  |  Indonesia

Major INTERIOR DESIGNER

CGPA 3.4/4

Intermediate autoCAD 3D, sketchup dan 3Dmax (VRAY), gambar kerja konstruksi, corelDRAW, photoshop, dan powerpoint,

Menghitung kebutuhan bahan dan RAB

Proficiency level: 0 - Poor, 10 - Excellent

Language Spoken Written Relevant Certificates

Bahasa Indonesia (Primary) 8 8 -

English 6 6 -

Gender Male

Telephone Number (+62) 711-710695

Address Jalan Rama Kasih 3 No. 692, RT 33/02 Kelurahan Duku Ilir Timur II, 30114, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
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